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 طی ۱ ۱ ۱ ۱ یا + ۱

 .. خیراوتلا جات
 . ناتسناغفا حیرات

 هک تسا ناتسناغنا "تقو هاشداپ ناخ نمحرلا دبع زیما هتشبن خیراوتلا جات

 دشیم يرادهگنروشك يلم میزوم رد نآ يلصا هخسنو هدید رگ عبطدلج ودرد

 لاس مینود يط هک تسین مولعمو دش هداد لاقتنا يلم فیشرآ هی | دعب هک

 ۱ ۱ ؟ روطچ ای هدش هدرب شتآو تراغ هبرادتقا گنج

 صضخش ملقبدشیم يرادهگن يلم فیثرآرد هک نآ لوادلج هخسن

 ش دوخبدرفنمو صوصخم ياشنا والما هب هک هدشهتش اگن نمحرلادبعریما

 رد ق.ه۱۳۰۳ لاسرد خیرات نیا دلج نیمهو. دوب هتفای ریرحت

 ۱۶۰ رد قیلعتسن طخ هب رتم يتناس ۰ +۲ گزرب عطق هب لیاک هعبطم

 تلود نایشنم فرطزا نآ طخلا مسرو ء اشنا. المارد هک هدیدرگ عبط هحفص

 ۱ 0 . تسا هتفرگ تروص مزال تاحیحصت

 زین يسيلگنا هب نمح رلا دبع ریما يشنم ناخ دمحم ناطلس بناج زا دلج نیا

 يرلگسن وق لارنج نواعم ير اه دنق ناخ يضت رم مالغأدعب هک هتفای شر گن

 -ناطلس يشنم نتم نیمه نآ مود دلج اما هدومن همجرت يسراف هب ازنا نارهترد

 ناخ نمحرلادبعریمارسپرظن تحت هک)غخیرا وتلا جارس هکدش اب يم ناخدمحم

 از موددلج بلاطم (هدیدرگ عبطو هتفای شراگن ناخ هللا بیبح ریما

 .دراد رارق نیخرولم و نیقیقحم*دافتسا دروم لاح ات يلو هتسن اد لم ًأت لب ات

 عبط خبراوتلا جات ناونع تحت روهالو وهنکل -يب- ناریا- لباک رد باتک نیا

 ۱ همانرفس) ناونع تحت شه ۱۳۹۹ لاسرد ناریارد مودراب يلو هدیدرگ

 .  *هسسوم فرطزا ( ناتسناففا خیر اتو ناخ نمحرلا دبع ریما تارطاخو

 تسا هتفای راشتنا یناتسیس راشفا ج ريا ششوک هب شناد لسن يشزومآو يتاراشتنا



 ثیحب هک هتفرگ تروص ناخ هللآ اطع يضاق طسوت باتک نیا يوتشپ همجرت
 . .  . تسا هدرپس رشن تسدب ارنآ ( خیرات ونتپد) مانب رخ باتک راهچدلج

 ,  فوصوم ریما همانرفسو تارطاخ. تشذگرس. يرمع حناوس ًارهاظ خیراوتلا جات

 7 عیاقو هک دوش يم بوسحم يخيرات تقیقح رد يلودوش يم هتشادنپ

 هتفای تس د رتمک نآ هب نیخروم هک يعياقو هتشاد ربردار ام روشک هلاس

 . تسا هتفرگن ساق نآ هب يرگيد يكرا دمو

 هنانیبعتاوو هناقیقد ار اه دادیورو تاعقاو همه فوص وم ریما نیزا هوالع

 هدومن داجیا «وسو يفنم تینهذ شدوخب تبسن هکیبل اطم يتح هدومن دنبملق

 . دش ایم شا :کرادآ تیانتو يدادمتسا تامادقا راد هی هک هتشاد هن يكاب زین

 تشاددای تشاد رارق يخيرات ثدارحو تانایرج نيا نتمرد فوصوم ریما نوچ

 دک دانیم ام شیپ اه درکلممر اه هرهچ همهاب ار ههرب نیا خیرات شیاه

 .دشابیم ناوارف تیمهاروخ رد ًانیقی

 دانسا يور اباب هاشدمحا دید موزلب هک ( يهاش دمحا خیرات)زادعب باتک نیا

 فرطزا هک دشابیم يخيرات يرثا نیمود هدیدرگ ریرحت هتشاد تسد دهاوشو

 .تسا هدیدرگ ریرحت تایزج همه تش تشادرظن رداب روشک رادمامز ۱

 هب هک دشاب يم اهیگژیو نیا يواح يرثا نیموسا خیراوتلا ج ارس )هرمز نیرد

 عبطدیدج امو هدش فیل ات بتاک دمحم ضیف ملقب ناخ هللا بیبح ریما تیاده

 . میراد تسد يورار رکذلا قوف يرثآ ودره
 دیس ریم رظنب يرورض تهج نیدنچ زا خیراوتلا جات عبط دیدجت هک تفگ دیاب

 يليخ ياببو ب ای ان يلبق عبط هک اریزدش يم هدید نآ هب يدايز ي دنمق العو

 يلعف يردبردو ترجاهم طیارشرددنتسنارشیفنام ن انطومه هک تشاد فازگ

 میدوم هلب اقم مه هبار هخسن نیدنچ نوتمام هک دوباجنیمهزا -دنروا تسدبارنآ

 میدوسمن مادسقا نآ عیبط هب طالغا حیحصت ورظن دیدجتو هسیاقم زادعب هک

 ۱ هتشذ زاو هدیدرگدینتسم نآ هعلاطم زاام نانطومه هک ميراودیما

 ۱ . دیام لصاح يتسرد عالطاروشک

 مالسلاو

 لایگنن ترهش <

۷/۷/۱۱۰۰( 





 دو ریوی 3
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 ۰ ۳۹ ۳ ۱ ۱ اب ه ۷ هر



 (« بلاطم تسرهف»

 لوا دلج
 یقه ۰ ۸۰ یلا ۱۲۷۰ زا نا نامحرم رم لاح حرش لوا لصف

 ۰ ۰ لاس رد اراخبب خلب زا ناخنامحرلادبع ریما رارف- مود لصف

 قره ۱۲۸۰ ۱۲۸۲ نان یلعریش ریما اب هزرابم و گنج - موس لصف

 ناحخ یلعزیشریما اب ددجم یاه گنح - مز اهچ لصف

 .ق. ۱۳۹۸ یل ۱۲۸۷لاس زا درس رد تماقا نام او مپ لمف

 ۵ ۰۰ ۱۲۹۸ لاس «ناشحدب رد تماقا نامز عیاقو - مشش لصف

 ناتسناغفا تنطلس تخت هب ناخ نامح رلادبع ریما ندیسر متفه لصف

  یتموکح یاهراک رد بیرت و مظ ندومن رارقرب متشه لصف
 ناتسناغفا تنطلس هب تاره قاحلا - مهن لصف

 5 ناح نامحرلادبعریما تموکح یادتبا رد ناتسناففاع اضوا - مهد لصف

 ناحخ نامحرلادبعریما تنطلس نامز یاهگنح - مهدزای لصف

 ناتسناغفا نارجاهم و نایرارف - مهدزاود لصف
 مود دلج

 ناتسناغفا ریما نیشناج - لّوا لصف

 تمنص و تراجت ؛عسوت روم هب هدش ماجنا تامادقآ مود لصف

 5 " یتلود تارادا موس لصف

 نان نامحرلادبع رم هنزور یاهراک - مراهچ لصن

  ناتسلگنا اب ناتسناففا طباور - مجن لصف

 ناتسناغفا تادحرس - مشش لصف

 ناتسناغفا هدنیآ ع اضوا - متفه لصف

 . تارههب ناریا یشک رکشل - متشه لصف
 ناتسناغفا ناگ دنیامن و یحراح لود ناگ دنیامن - مهن لصف

 ۱ ۱ یجراح لود رابرد رد

 یرازت هیسور و ناتسلگنا «ناتسناغفا یاهروشک طباور - مهد لصف



 ناتسناففا هاشداپ «ناخ نامح رلادبع ریما



 لوا ددج





۱۱ 

 میحرلا ن نمحرلا ها مسب

 ۱ راتفگشیپ
 تساور ار وا مه ییاورنامرف هک تسازس ار یدزیا نآ رم شیاتس

 وا زار هدنب *ناگجاوخ همه وا راب رک اچ ناورشع همه

 هاگ اب ةتسیاب و هاگ رد ؛تسیاش رامش و هزادنا زا نوزف ساپس و شیاتس

 «رامش زور ماگنه نیسپاو و نونک ات راگ زور زور نیتسخن زا هک تسا یهاشداپ
 ناتسآ هب و شیدنوادح ناماد هب هدیرفآ چیه یوزرآ یاپ و زآ تسد

 ره نایاورنامرف و روشک ره ناهاشداپ . دیسر دهاوخن و هدیسرن شایهاشنهاش

 یهز . دنیوا هدورپ نمرح نانیچ هشوح و وا ؛درتسگ ناح ناراوخ هزیر «رب و موب
 هدنهاوخ و یهر شناهم نارتمهم و هدنب هنیمک شناهج ناورسح هک ینادزی کاپ

 رب هک ار ناگ دازآ یسب و «هدیناشن یووسخ گنر وارب هک ار ناگ دنب اسب یا .تسا

 ؛هدیناشک #یگدنب ریجخن

 دهد يهامهبایرد هب ار یکی دهد ینهاش و درآ رب ار یکی

 هایسکاح هب دناشن ار یکی هالک غیت و تخت دهد ار یکی

 « یسودرف»)

 یامنهار و گرزب روشح و ناربمایپناور کاپ رب نایاب یب دورد و

 یوگ هک یزات ربمغیپ شنیب ناتسبش غارچ و شنیرفآ هدیزگ رب نآ «گرتس
 هب ار ییاوشیپ هیاپ و هدوبر ناربمایپ ناینیشیپ و نانگمه نادیم زا یزاینیب

 شناد رتچ هدز نودرگ هب شنیرفآ زا هک ربمایپ هدوتس ؛هدوزفا شیوح یزارفارس

 ناگ هحاوخ نم رد -#

 ۸ ۱ یگ ه دنب "سم رد



۱ 

 هام یرترب رهپس رد کی ره هک کات نآ *ناگویم و کاپ ناوریپ رب مه و شنیپ و
 . داب هدنیاپ و «هرامه دننام ناهج یهاش یرورس گنروا رب و نابات

 تکلمم یقرت مضو تاقوا نب ,ا رد هک تسین هدیشوپ یدحا رب هتبلا دعب اما ۱

 ینارمکح و تسایس رما ذوفن و یتسرپ نطو و تیافک نسح هطساو هب #ناتسنانفا
 نآ دنوادخ و نامز نامرهق هزورما هک ناخ نامح رلادبع ریما ترضح الاو یصخش

 اهلاس هک یناتسناغفا .تسا هتفای ءاقترا هجرد مادک هب هیاپ هج زا تسا ناماس
 ک دنا هب دوب ندمتم ریغ و لهاج فیاوط یعمج یانکس لحم و مظن یب یتکلمم

 روطح یناد یسایس صخش چیه هلیخم رد هک هدومن هداعلا قوف یقرت نانچ ینامز

 یور زا هک دندوب لیام «هدیدرگ مومع راظنا بلاج هرقف نيا اذهل دوب هدرکن
 زا یلو «دنناسر مهب لماک عالطا ریظن یب ریما نيا تالاح زا تقیقح و تریصب

 صخش رگید فرط زا ؛دوبن لصاح وزرآ و لامآ نیدب لوصو یسک ره یارب

 ناگ هویم :نتم رد

 رد ( ناهج روشک نیمهن و یس ) عبرم رتمولیک ۱4۷ / 4٩۷ دودح یتحاسم اب ناتسناعفا -

 هب لامش زا . درادن هار ایرد هب و هدش عقاو ایسآ یبرغ بونج رد «یقرش ةرکین «یلامش هرکین

 .تسا دودحم ناریا هب برغ زا و ناتسک اپ و نیچ هب قرش زا «ناتسک اپ هب بونج زا یوروش
 لماش یناتسهوک دنلب یحاون ارنآ کاخ دصرد ۷۰ 7 ۱ -ب
 .دنا عقاو یبرغ بونج و برغ و لامش یحاون رد ًاتدمع تسپ یحاون و اههگلج دنوشیم
 +( رتمولیک ۰ ) دوریره ( رتمولیک ۲۱۲۰) ایردومآ زا دنترابع نآ یاهدور نیرتدهم

 .باغرم و ( رتمولیک ۱8۰۰) دنمریه
 .تسا مک نآ یگدنراب نازیم و مرگ اهناتسبات رد و درس اهناتسمز رد ناتسناعفا یاوه و بآ

 لاس رد نآ تیعمج .دراد ع افترا رتم ۵۱8۳ هک دشابیم اباب هوک ناتسناغفا ةطقن نیرت.دلب

 ره رد تیعمج مک ارت و هدوب (ناگر اوآ باستحا اب) رفن ۲۰ر۵۰۰ر۰۰۰ر رب غلاب .م ۹

املسم اتدمع نآ مدرم .تسا هدوب رفن ۲۱/۷ رتمولیک
 5 نآ هدمع یاهنبز و (ینس رثکا) ن

 ۱ دشابیم .یرد «وتشپ ۱

 . لیکشت ناتسا ۲۸ زا ناتسناغفا .تسا تیعمج رفن ۱۰۳۸6۹ اب لباک رهش روشک نیا تختیاپ
 و ۰۳۱ هحفص «اهروشک یسانشاتیگ) . نوشیم هادایزگرم تلود رظن ریز هک هدب رد رگ

 ص9 (ناتسناغفا یامنهار هثقن
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 یدنوادخ فاطلا زاربا هب لیم ثدحف کبر همعن هب اما و یاضتقم هب ریما ترضحالاو

 هب «هتشاد شیوح هدام زا ار یرشب هقاطلا قوف تامحز راهظا دو هراب رد ار |
 . تالایح و هتشذگ نامز رد ار دوخ تالاح خیرات رطاح بیط و لیم تفارص
 ات «دندوب هدروآ رد ریرحت هتشر هب تکلمم نیا هدنیآ تاییقرت رد ار دوخ هناربدم

 زا رفن کی طسوت هب لیاسو زا یکی هب روک ذم باتک (.ق.۰ ۱۳۲۰ ) لبق لاس رد

 سیلگنا نابز هب ندنل رد هک ؛مظعم ریما ترضحالاو روضح صوصخم یاه یشنم

 زا ءایسآ تکلمم یلاها ریاس و یلاها مومع هک ییاجنآ زا و هدیدرگ رشن و مبط

 مورحم روک ذم باتک بلاطم کرد زا و دندمآ یمن رب یسیلگنا نابز نتسناد هدهع

 .. رثکا و دنتشاد ار گر زب صخش نیا تالاح نتسناد هب ار قایتشا تیاهن و دندوب

  هدنب نیا .دندومنیم,یسراف نابز هب باتک نیا ندوبن زا فسأت راهظا *نایاقآ
 تلود یرگلوسنوق لارنج نواعم لصالا یراهدنق ناحخ یضترم مالغ هل ءاگ رد
 رد تسا لاس هد ًابیرقت و یسیلگنا نابز یاراد هک ناسارح میقم سیلگنا همیخف

 تناما هب «تسا شیوح ٍ؟ع وبتم تلود تامدخ لوغشم و دراد تماقا سدقم دهشم

 یرگلسنوق لارنج لّوا یشنم «ناخ نامحرلادبع ازریم هاج یلاع یرایتسد و
 دلج ود رب لمتشم هک ار روک ذم باتک « زیزع نطر ءانبا هب تمدخ ضحم «هفوصوم

 مبط هیلح هب و هدومن همجرت یسراف هب یسیلگنا نابز زا دئاوز و وشح نودب «تسا
 صخش نیا تالاح زا و دنناوخب ناریا یلاها هصاح «نیمز قرشم یلاها درو رد

 هب هتسب «نامز ءزح نیا رد تکلمم یقرت هقیرط هک دننادب هدیدرگ ه اگآ گ

 نیت هچهزرماناتسناغف و تساهنوگچ یراد تکلسم مضو و بابس مادک

 یمکحتسم تلود ار دوخ و هدمآ نوناق و مظن تحت رد روطچ و هدومن لصاح

 ۱ .تسا هدیدرگ ایند یلاها راظنا بلاج و هدیدج عیانص زک رم و هتسارآ

 . نایب ار دوخ رمع لیاوا تالاح هل مظعم ریما روک ذم باتک لوا دّلج رد

 هچ و هدیشک اه تمحز هچ و هداد خر وا تهج هب هبیجع تاقافتا هچ هک دیامنیم

 و هداتفا اهرطح هچ رد و هدرب شیپ زا ار گ رزب یاهراک هنوگچ و هدید اهترارم

 نایاقآ زا یرثکا:نتم رد +

 هعوبتم نم رد -



0 

 هج و هدیشک اهجنر هچ هدوب سوز یفرصتم ناتسک رت رد هک لاس هدزای تدم رد
  حرش «مود دلج رد «هدیسر ناتسناغفا تراما تخت هب تبقاع ات هدید اه یتخس

 *"یلحاد عضو ریبادت و هدومن ناتسناغفا دادعتسا و اوق ٌةعسوت تهج هب هک یتامادقا

 و دوخ یصخش یناگ دنز عضو اب ار دوخ تکلمم هجراخ روما طابترا و
 «تسا هتشاد حردنم هدومن نایب دوحخ فالحنا تهج هب هک یحیاصن و اه لمعلاروتسد

 نیا هب ار دوخ تامادقا و تالاح هتشذگ ناهاشداپ زا یناطلس چیه عقاو رد
 « دوشیم مولعم باتک هظحالم زا **هکنانچ .تسا هتشونن دنیآ شوح و تحارص

 ار دوخ تالاح حرش هظحالم یب و یگ داس لامک اب ضامغا نودب هل مظعم ریما

 .تسا هدومن یط دوح یناگ دنز تدم لیلق نیا رد ار یملاوع هچ هک تسا هتشاگن
 عقوم نیا رد یلو + دوب هدش فیرحت یسیلگنا نابز هب ظافلاو یماسا یضیب هچ رگا
 اج همه و هدومن حیحصت و قیقحت ؛رودقم و هوق ردق هب ار اهنآ همه تقد لامک اب

 هریغ و یزادرپ ترابع و هیفاق هب دیقم و هدوب روظنم مجرتم همجرت ای قیبطت هظحالم
 تارابع رد یتصقنم هاگ ره هک دیامنیم اعدتسا نید هزوح نایاناد زا اذهل «هدشن
 .دنرذگ رد و دنرگنرد ضامغا و وفع مشچ هب و دنریگن تل هدرخ ؛ دنیامرف هظحالم

 قیفوتلا هاب و

 یگدنیآ شوخ نتم رد
  هچنانچ :نتم رد گی
 هدروخ :نتم رد 8
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 هرود رد ییاز دمحم نادناح رابت رادومن

 تیروهمج ات تنطلس موس
 ی هسته

 ناح هدنباپ

 نارگید و ناح میظع دمحم ییالط ناخ دمحم ناطلس ناحخ لدنهک نان دمحمتسود ریما

 1 رگید دنزرف 4٩ و ناخ ییحب
 ناخ فسوی دمحم

/ 

۱ ۱ ۱ : ۲ ۰ 
  ناخ یلو هاش دومحم هاش هاشردان دمحم ناخزیزع دمحم ناح مشاه

5 ۱۹۲۹-۱۹۳۲ 

 (ناتسناغفا هاشدای : نیرخآ ۱ هاش رهاظ دمحم

۲۳ ۱۹۳۲ 
 (ناتسناففا روهمح سیئر نیلوا) ناخدواددمحمرادرس نخ مع

۸ ۱۹۷۳ 

 ۳ دلج «ناریا یریاشع فیاوط و این داچ«اهلیا تخنشزبیامدقم : زین ام
 _ِت ۸۰۸ حفص ۲ زییاپ «نارهت ؛امه پاج «یناتسیم راشفا جرریا



۱۷ 

 ناتسناففا ناهاشداپ رابت رادومن

  یناردموق

 ییازوکیلا . ییازرون ییازکراب ۱ ییازلپوب

 ییازودس

 ۱ 5 5 ۱ ۳ ینارد هاش دمحا

۲ - ۷ ۱۷ ۱ ۱ 
 نان لامج یجاح ۱ ۱

 هاس رومیت
 ناحخ مدنیاپ ریزو ۱۱۷/۱۷۲ - ۲۳

 ۱ عاجش هاش هاش نامر هاش دومحم

 ۳ ۱ ۰ ۱۷۹۳ ۱۸۱۴۰۱۸۰۱٩

۵ ۱۸۰۹ . 

 ۰۲ دلج «ناریا یریاشع فیاوط و نانیشنرداچ « اهلیا تخانش رب یاهمدقم : ذخأم



۱۸ 

 ییازک راب هفیاط یاهییازدمحم رابت رادومن

 مود و لوا هرود

 ناح هدنیاب ریزو

 راحت حتف ریزو ناح دمحم ناطلس ناح میظع دمحم ناح دمحمتسود لاحخ لدریش ناح لدنهک

۲۷۲-۳ ۲ ۱ 

۱ 1 ۰ 1 ۱ ۰ ۲ ۰ 

 ناخربک ا دمحم ریزو ناخ لضفا دمحمریما ناحن مظعا دمحم ریما ناخیلعریش رم

۱۸۰/۱۸۸ ۱۸۹۵۷ 

۱۸۹-۷۸ ۱ 

 ۱۸/۸۰ ت ۱۹۰۱

 ۱ ناح تبوّقعب دمحم ناحخ بوبا دمحم

 ناح لا بیبح ریما ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ 2-۰
۱ 0*4 ۱۰۱ 

  ناخ یسوم

 ناح لا تیانع رادرس هل ناماریما
۹ ۱۹۱۹ ۱۹۹ 

 ۸۰۷ حفص ۲ زییاب «نا رهت اه پاج «یناتسیس راشفا حریا



۱۹ 

 لوا لصف

 ناخ نامحرلادبعریما لاح ح رش

 ی. ۱ ۱۳۸۱ یلا ۱۳۷۰ را

 خلب هب ترج اهم - ۱

 نآ ۲ رد «دومن راضحا # خلبهب لباک زا ارم *مردپ «مدوب هلاس هن هک ینامز

 مردپ ؛مدش خلب دراو هک یتقو . دوب نآ تافاضم و خلب یامرفنامرف مردپ دامز

 نیا نی رد «متشاد قفوت:خلب رد نم هام ود تدم 6 ۰ دوب #*ناغربش هرصاحم لوغشم

 ود بیرق نم «ناغربش زا مردپ تعجارم تقو «دیدرگ رخسم ًالماک ناغربش ِتدم

 مياهمشچ «مدومن لابقتسا ار ناشیا «تسا خلب زا جراح هک ماما تشد ات مین و خسرف

 دونشحن نم یتمالس زا هدروآ اجب «رکش هدجس زین ردپ « دش نشور ردپ رادید هب
 دومن مکح مردپ زور دنچ زا دعب «میدومن تعجارم خلب هب رگیدکی قافتا هب . دیدرگ

 یلا ۱۸7۵ زاهک دوب ناتسناغفا هاش ناخ دمحمتسود ریما رسپ ناخ لضفا دمحم ریما -*

 فیاوط و نانیشنرداچ ؛ اه لیا تخانش رب یا همدقم) . درک تموکح ناتسناغفا رب .م ۷

 (۸۰۹ ؛حفص ۰۱۳۹۲ نارهت ؛یناتسیس راشفا ج ریا :مود دلج «ناریا یریاشع

 . نآ زکرم و دراد رارق ناتسناغفا لامش رد تحاسم عبرم رتمولیک ۱۵۱۰۶ اب خلب ناتسا-ٍ

 ( ۳۰ ذحفص «اهروشک یسانشاتیگ ) تسا فیرش رازم رهش
 ناتسا زک رم و دراد رارق خلب قرش لامش و ناتسناغفا لامش رد 56067880 ناغربش

 نآ زا هار زور ود ای کی رب خلب کیدزن تیعمجرپ و نادابآ و یمیدق یرهش .تسا ناحزوج
 هتشاد رارق ورم هب خلب هار رس رب و ناتسهوک ٌةیحان رد و میدق ناسارخ مهم یاهرهث زا و

 ةحفص ۱۳۹۳ نارهت ؛راوز «یقایس ریبد دمحم رتک د حیحصت هب : ورسخ رصان ةمانرفس) .تسا

۵۱ )6 



۱ ۳۰ 

 و ندناوخ لوغشم زور مامت هک مدرک یم یعس هچ رگا موش ندناوخ سرد لوغشم
 متالایخ «متشاد ترفن سرد ندناوخ زا و مدوب نهذ دنک یلیح یلو ؛مشاب نتشون

 شومارف ادرف مدوب هدناوخ زورما هچره «دوب راکش و یراوس هب لیام رتشیب

 هچ رگ ا «مور نوریب راک نيا راب ریز زا متسناوت یمن مدوب روبجم نوج مدرک یم

 «لاس کی زا سپ .تشادن هدیاف یلو « دزومایب سرد ارم دوب یعاس یلیخ نم ملعم

 لپ هتختهب موسوم هک ییاج رد نم تهج هب دّوب نآ هب قلعتم مه یغاب هک هزات هسردم

 یدب یاوه و هنهک خلب رهش هکنآ یکی :تهج هد هب . دنتخاس دوب خلب جراح و
 فیرش رازم مرح رد ار دوخ * تدابع تاقوا تساوحیم مردپ هکنیا رگید «تشاد

 ًاجردتم « دوب ** خلب زا رتکیدزن فیرش رازم هب لپ هتخت و دشاب هدروآ لمع هب
 انب اجآ رد ار دوخ تاجناحراک و # اه هناخزابرس و رابرد و ارس مرح مردپ
 ثادحا یبوح ُهزات رهش و تاغاب لاس هس تدم رد و هدومن مه راجشا سرغ « دومن

 

 ۰ دیس

 *#ناخ دمحمتسود ریما روضح یبایفرش تهج هب مردپ «مراهچ لاس راهب رد

 تدم رد .تشاد رقم ناتسک رت یامرفنامرف شدوح یاج هب ارم و تفر لباک هب
 لوفشم هدنام رهظ هب تعاس راهج ات اهزور هک دوب نینچ نم راک هیور هام شش

 ماتا زا دعب «متسشنیم رابرد هب هتشذگ رهظ زا تعاس ود ات دعب .مدوب "ناوخ سرد

 .مدشیم راوس شدرگ تهج هب ی اهرصع .مدییاوخیم رابرد

 تادابع "نتم رد »#

 . دراد رارق ناغربش بونج رد 7 -ع 001 لپرس اب لپ هتخن -#

 .تسا عقاو ناتسناغفا لامش رد خلب ئ

 اهناخز برس : ۰ سم رد -2

 ار لباک ۱۸۲۹ -) ش ۱۲۰۵ لاس رد ناخ هدنیاپ رادرس رسپ ناخ دمحمتسودریما-ج#

 درک تموکح ناتسناغفا رب( ۳ ۱۸۳۳۰) .ش ۱۲۹۲ لاس ات یو . دیدرگ لقتنم ییارکر اب

 (۸۰۹ هحفص ۰۲ دلح ...نانیشنرداج اه لبا)

 یرصع :نتم رد -



۳۱ 

 ناغرغشات تموکح ۲

 تموکح هب ارم مج هک تشون نم هب لباک زا مردپ «ناتسمز یادتبا رد

 و راد هصاخ رفن رازه ود و راوس رازه اب ًاروف دیاب هدومرف رختفم * ناغرغشات

 مزاع مکح نیا بجوم هب اذهل .مورب اجنآ هدومن تک رح «پوت هدارع شش

 دّمحم ریزو ردارب ناخ نیما دّمحم رادرس «اجنآ هب دورو زا سپ . .مدش داغرغشات

 مردپ . .دیدرگ لباک مزاع شدوح «هدومن ضیوفت نم هب ار اجنآ تموکح «ناحخریکا

 صخش نیا. . دوب هدومن نیعم نم تهج هب دوب ناحخردیح شمسا هک بیان رفن کی

 ؟ملع و لبط بحاص و لقاع و راقو اب مدآ یلیح و هیشابلزغ نیناوح زا یکی مرتحم

 یتیافک اب صخش «من نا دمحم صخش نیا ردپ . دوب راوس تسیود هدرک رس و

 . دنتشاد یگتسب وا اب رایسب صاخشا لباک رد و «تسا هدوب

 هس یلا حبص لا زا هک دوب رارق نیا هب نم یناگ دنز عضو تاقوا نیا

 ود یلا هدنام رهظ هب تعاس هس زا و مدوب ندناوخ سرد لوغشم هدنام رهظ هب تعاس

 نآ زا دعب «مدوب تامک احم لوغشم هتسشن رابرد رد رهظ زا دعب تعاس

 هریغ و ناگ وچ و یراوس و راکش و یماظن قشم لوغشم نآ زا سپ پ .مدیباوحیم

 «مدوب راکش لوغشم زور مامت امومع دوب لیطعت مایا هک ار هعمج یاهزور .م دّش یم

 .مدومنیم تعجارم ناغرغشات هب بش

 نم تک رح تقو زا هک مردم قافتاه مردپ ؛مدوح تموکح زا دعب هام جنپ

 یبایفرش زا نم «دندمآ داغرغشات هب نم تاقالم تهج هب دوب احنآ ۳ لباک را

 مزاع دعب «دوب ناغرغشات رد نم اب مردپ راهب مایا ات مدش فوعشم تیاهن ناشتمدح

 یاهراک و سرد لیصحت لوغشم مه نم .تشاذگ نم درن ار مردام « دیدرگ خلب

 رارق کیبآ برغ لامش رد و دشابیم ناگنمس ناتسا عباوت زا *اد1» ملخ رهش اب ناغرغشات -»

  .دراد

 نتماد ناشن و مان :ملع و لبط بحاص ِ

 و درد ورق رخ ؟ندرگ یرتمولیک ۱۹۰ رد ناتسناغارهش نیر زب و تختیاپ :لباک -

 تراعملا هریاد) .تسا یزک رم یایسآ و دنه نایم یطابترا طاقن نیرتمهم زا

 )۳ :هفحفص«(و د دلج؛یسراف



۳۳ 

 اهنآ زا رفن نیدنچ هک ناغرغس ات یلاها و یماظن مدرم اب و مدوب دوحخ یتموکح

 .مدرک یم لذب اهنآ هب تاماعنا یضعب و * هدوب نابرهم دندوب نم یصخش نیمدختسم
 .مدادیم اهنآ هب یتایلام فیفخت « دمآ یمن لمع هب بوح تعارز هک یتاقوا

 نم زا ار یتیالو تابساحم هدمآ ناغرغشات هب مردپ لاس ود تدم زا دعب

 هک یتافیفخت زا «ما هدرک راتفر تمیالم روطب مدرم اب نم دید نوچ « دومن هبلاطم
 رارصا ما هداد هک یتافیفخت دادرتسا رد مدرک اعدتسا نم «دومن راکنا مدوب هداد

 تیالو یدیاع هک اریز «مروبجم رما نیا مادقا هب دندومرف هدرکن لوبق یلو«دنیامرفن
 رازه دص ًابیرقت و دندوب ام اب هام هس تّدم ات «دایز رکشل جراخم و تسا مک

 تعحارم خلب هب هدومن دادرتسا مدوب هداد ایاعر هب نم هک یتافیفخت زا هیپور
 ۱ . دندومرف

 بحومب هک مرادن لماک رادتقا مدید نوچ مه نم «مردپ نتفر زا دعب

 ب مدوحخ ضوع هب ار دوخ بیان هدرک افعتسا تموکح زا میامن راتفر دوحخ تالایح
 سرد لوغشم اددجم .مدومن تماقا هتفر لپ هتخت هب هدومن ررقم ناغرغشات تموکح

 تعحارم دعب زور ماش و متفریم راکش هب هشیمه هبنشجنپ یاهرصع «مدش دناوخ
 نم یراکش هتسد رد ًامومع .مدوب رهش جراح رد زور ود و بش کی هک مدرک یم
 هچب مالغ رفن دص و یراکش یاه هدنرپ رگید و خرچ و شوق و یزات تسیود ًایرقت
 .دندوب دوحوم دندشیم رفن دصناپ ًابیرقت همه دادعت هک اهاروس و ناهارمه و
 تاقوا « اهزور یضعب و مییامن راکش نوحیج کیدزن یاهلگنج رد میدوب لیام رتشیب
 خلب رهن هدجه ةناخدور هک ارق نئوس هناخدور رد یهام نتفرگ فرص ار دوخ

 ۱ ۱ .میدومنیم دشابیم
 ۱ هک تشون مردپ هب تاره مک اح ناخ دمحم «رابرد ریزو تقو نیا رد

 . و هتفریذپ ار وا شهاوح مردپ « دیامن حیوزت نم هب ار دوخ رتخد دهاوحیم
 مکحتسم یلیخ مردپ و هیلاراشم نیب یتسود راک نيا زا ؛ دومن نم دزمان ار شرتحد

 رادرس هداوناخ زا هک ناخ میحرلادبع رادرس «مردپ یادن زا رفن کی .دیدرگ
 یثرا ضرم « دسح هک یررطب «دوب یتاذدب و راذغ یلیخ مدآ «دوب ناخداد میحر

 دوب :نتم رد -*



۲۳ ۱ 

 نم اب هشيمه متشاد مردپ رابرد هب نم هک یذوفن زا صخش نیا . دوب شا هداوناح

 وارادتقا ؛ دشاب نم تسد هب نوشق رایتحنا رگا هک درک یم لایخ و دیزرویم هنیک
 تاقوا رثک ا و.دادیمنم هب تبسن هنابذاک تاماهتا تهح نیا زا .دش دهاوحخ طقاس

 . دومنیم ریغتم نم هب تبسن تهج نودب ار مردپ

 .دوب *ناخ دمحم ریش مان هب یسیلگنا رفن کی «مردپ نوشق لک رالاسهپس

  لبمک مسا هب ناتسلگنا رد هک ار بصنم بحاص نیا . دوب هداد بهذم رییغت هک

 ریسا مدج رکشل عاجش هاش اب راهدنق گنج رد .ق .۰ ۱۲۵۰ لاس رد دوب فورعم

 و دوب یبوخ بیبط و گنرز یلیخ یماظن ع اجش بصنم بحاص هیلاراشم .دندومن

 دوخ نامز تیافک اب صاخشا زا یکی صخش نیا .تشادیم تسود یلیح ارم

 و رازه یس نآ دادعت هک ار خلب نوشق مامت یرالاسهپس ةهبتر . دشیم بوسحم
 و هراوس یماظن رک اسع رفن رازه هدزناپ دادعت نیازا . دوب اراد «دندوب رفن دصناپ

 و ینارد و کیزوا ینعی هقیاط هس زا فیدر رکشل یقبام .دندوب هناخپوت و هدایپ
 رد پوت هدارع هدزاود اهنآ هلمج نم هک میتشاد پوت هدارع داته . دندوب یلباک

 لباک رداهنآ یقبام « دوب هدش هداتسرف لباک زا ناح مرک رادرس تموکح نامز

 ره هک اریز « دوب مظنم یلیخ نوشق نیا تلاح . دوب هدش هتخاس مردپ تراظن تحت

 دومن شهاوح مردپ زا ناخ دمحم ریش یزور .دندادیم قشم ار اهنآ ًارارمتسا زور

 دوحن نونف و مولع شدوحخ تافو زا لبق ات . دراپسب وا هب یماظن میلعت تهج هب ارم هک

 هزور ره داد مکح یم هب هتفریذپ ار هیلاراشن شهاوعن مردپ . دشاب هتخومآ نم هب ار

 ارم هکنیا نودب تسا نکمم ردق ره وا و مورب هیلاراشم دزن تعاس هس ود تهج هپ
 لوغشم هدومن لوبق رطاحخ بیط هب مه نم « دهدب میلعت نم هب میامن میاض تقو دراذگب

 مردپ زین مدوب هییرح نونف و یحارج نف لیصحت لوغشم لاس هس ود .مدش لیصحت

 تقو . دومن حوتفم هناخراک نم بتکم کیدزن هتساوخ لباک زا زاس گنفت رفن دنچ

 تسد هب و وک ذم ٌهناخراک هب «مولع لیصحت و سرد مامتا زا دعب رهظ

 ۱ . دوب مان ناخدمحم ریش سیلگنا رفن کی :نتم رد ۳



۲ ۳۹ 

 گنفت تعنص نم روط نيا هب « *متخومآ ار یراک ناهوس و یرگنهآ راک مدوحن

 .متحاس مدوخ تسد هب کیدزن ًالماک 8لولود گنفت هس .مدومن لیصحت ار یزاس

 . دنتسنادیم رتهب « دندوب هتخاس نم نیملعم هک ییاهگنفت زا ار اهگنفت نيا

 ۱ نادنز رد ۳

 نم تفلاخم هب هدیزرو دسح نم تایقرت زا رک ذلا قباس ناحن میحرلادبع
 و بارش برش هب ترسپ هک تشاد راهظا مردپهب یزور .درک داسف هب عورش

 نوچ «متشادن ار یلمع نینچ ًادبا هکنیا لاح .تسا هدش داتعم * سرچ ندیشک .

 رارف خلب زا مدش ممصم مدوب هدمآ گنت هب مردپ یاهشنزرن زا و مدوب لهاج یلیح

 «مدوب رارف هیهت لوغشم هنایفخم هک ینیح رد.مورب تاره هب مدوح نزردپ دزن هدومن
 نوچ هدروآ لمع هب تاقیقحت مردپ .دنداد عالطا مردپ هب ارم ُهدارا نم یاهرک ون
 یاهرک ون و اه مالغ و اهلدرا مامت هدومن سبح ارم « دراد تحص هرقف نيا دید
 تبسن «ناح میحرلادبع هک ار یتامهتا نم هنافوقو یب هبتشا نا .تفرگ نم زا ارم
 .دومن دیأت دادیم نم هب

 یرالاسهیس هب باصتنا و نادنز زا ندش دازآ -4
 لاسکی زا دعب «مدوب لولم یلیع و مدنام سبح رد **لوغم لاسکی تدم

 زرقم هیلاراشم یاج هب هک دوب دصرتم ناح میحرلادبع و تفای تافو ناح دمحم ریش

 زا رفن کی اذهل تّسا ینئاح مدآ هک دوب نامگ دب مه وا قح رد مردپ نوچ . دوش
 رسپ ناحخ فوئرلادبع شمسا و یعوط هفیاط زا هک ار دوخ نیما یاهرک ون

 .متخومآ یاریزاگ ناهوس :نتم رد -#

 3 هلولود :نتم رد -
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۲۵ 

 هک تسا هدوب یصخش ناخرفعح . درک باختنا یرالاسهپس تهح هب دوب ناخرفعح

 هدش هتشک راهدنقرگنح رد و هدومن تباث ار دوخ تعاجش تابراحم نیدنچ رد
 هاش ریزو هک تسا هدوب یمان ناخ رفعح دالوا زا ایوگ مه ناخرفعج نیا و دوب

 هب ار وا دید ناخ فو رلادبع هک یتقو ؛هدوب راهدنق نارمکح *ییاجلغ نیسح
 مردپ هبو هدومن ع انتما نآ لوبق زا « دندومن باختنا رکشل یرالاسهپس بصنم تهج
 تاریصقت یازس هب الاح و دشابیم سبح رد تسا لاسکی هک ناتدوحخ رسپ») :تفگ

 زا ادتبا مردپ « . دوش رقم ناخدّمحم ریش یاج هب تسا هتسیاش «تسا هدیسر دوح
 هک تسا هدش هناوید ناخ فوئرلادبع» :تفگ و هدومن راکنا هرقف نیا لوبق

 دندومن رارصا هک ییاجنآ زا «.مهد رارق مرسپ مکح تحت ردار رکشل دیوگ یم

 مه نم « دبلطب دوخ روضح هب ارم دش یضار مردپ رمالارخآ ؛دیامن ناحتما ارم

 یسابل نامه اب «میوشب ار دوخ تروص ای میامن حالصا ار دوخ رس یوم هکنآ نودب

 تلاح نامه هب سبحم زا دوب نم یاپ هب مه ریجنز و مدوب هتفر سبح رد لوا زور هک

 هدیدرگ گشا رپ شیاهمشچ « دید ارم هکنیا ضحم هب «متفر مردپ روضح هب ًامیقتسم
 هب «ما هدرکن ییاطح مدرک ضرع نم «یدش تاک رح هنوگنیا بکترم ارچ» :تفگ

 امش هاوخریخ ار دوخ هک تسا یناسک روصق ما هدش راتفرگ هّیلب نيا هب هکنیا ببس

 رابرد لعناد ناح میح رلادبع «مدوب مّلکت لوغشم یعقو ًاقافتا . دنهدیم ملق هب

 یتقو «تسا هتشاد لولغم ارم هک ینئاحخ تسا نیا متفگ مدید ار وا هک نیمه « دیدرگ

 ندینش زا .تسا هدوب اطخ رد کی مادک رفن ود ام زا دوش تباث هک دیسر دهاوح

 یلو «دیدرگ بلقنم رییغت و بارطضا یرایسب زا ناخ میح رلادبع تلاح مالک نیا

 ار یماظن نابصنم بحاص مامت مردپ .دیوگب یزیچ ای دنک یراک تسناوت یمن
 ررقم امش رالاسهپس ار مدوح ٌةناوید رسپ نیا نم هک تشاد راهظا هدومن بطاخم

 هناوید امش رسپ هک دنکن ادخ هک دنداد باوح روک ذم نابصنم بحاص .مدومن

 تباث و تسناد دیهاوح مه امش و تسا رایشوه و لقاع مینادیم بوح ام « دشاب
 . .دنا هدومن مهتم ار وا هک تسا هدوب مارح هب کمن صاخشا راک نیا هک درک دهاوخ

 لامک اب نم .مشاب دوخ فیلاکت لوغشم و مورب دومن صحرم ارم مردپ نآ زا سپ

 یناجیلغ :نتم رد » 



۹ 

 و دندش عمج نم رود نم یاهرکون مه نی نا رد «متفر مامح هب هدش صحرم فعش

 .دنتفگ یم کیربت ارم نم یتخب شوح و صالختسا تهج هب
 و تاجناخراک و متفرگ دوح هدهع هب ار یرکشل یاهراک دعب زور

 پیترس تقو نآ رد هک ار ناخ دمحا ریما *لارنژ .مدومن هظحالم ار هناخروق

 سیئر تشاد تلاک و تمس «ناتسودنه رد نم بناح زا اهدعب و دوب هناخپوت

 و #هدومن هناخروق سیئر ار ناد نامک ناحن نامز دمحم و متشاد ررقم تاجناخراک

 دش عقاو اراخب هاشداپ و اه سور نيب هک یگنج رد اهدعب هک ناخردنکسا رادرس

 رگید رفنکی اب تسا لباک رالاسهپس الاح ناخردیح مالغ وا ردارب و دیدرگ هتشک

 و متشاد ررقم هدایپ حاوفا لک سیئر دوب ییاز ک راب هفیاط زا و وا مسا مه هک

 هزور ره یاهراک ۶* شرازگ هدومن هظحالم ماش ات حبص زا ار تارادا مامت مدوخ

 یمسق هب . دشیم رتدونشوح نم زا مردپ زورب زور و مدومنیم صرع مردپ هب ار

 مظن نینچ یاراد نآ زا دعبای نآ زا لبق تقو چیه هک دوب هدش مظنم ًالماک نوشق

 دنتسه بلط تحار یلیح هیلاح یاه بصنم بحاص هک دوب نیا شتهج و دوبن یبوحت

 زا و دندوب هوشر نتفرگ هب یداع نابصنم بحاص «ناخ یلعریش ریما #نامز رد و
 دوشیم هداد اهنآ هب هک یبحاوم هب دیاب الاح نکل «دندومنیم رظنفرص دوحخ فیلاکت
 # هکنانج «دنیآ رب دوخ فیلاکت ٌهدهع زا یبوح و هدعاق هب هدوب یضار و دونشوحن

 هب مراوادیما .راتلا باذع انبر انق و راهنز دب نیرق زا راهنیز :دیوگ ییاناد رعاش

 دنیامن یقرت اجردتم هدش دنم هرهب نم حیاصن زا نم تّلم یهلا تالضفت ۱

 لارنح :نتم رد -*
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۲۷ 

 نغ هتق ریما اب گنج ۵
 ارم یرکشل تاروما رد ؛دوب یضار نم یماظن تامدع زا مردپ نوچ

 هاگن دوخ فرصت هب ار تکلمم تابساحم و یروشک تاروما ؛داد لماک رادتقا

 مدوح هصاح حوف اب مه نم و دیدرگ ناغرغشات مزاع مدپ یلیلق تام زا دعب .تشاد

 اب هلسارم قیلاتا ریم ردارب «ناغرغشات هب دورو نیح « *دندوب نم هارمه اجنآ ات

 ار وا و هدومن یبوح ییاریذپ هیلاراشم زا مردپ «دروآ مردپ تهح هب ایاده یضعب
 هتق) نوج نومضم نیا هب درب شردارب تهح هب یماغیب هدومن تعحارم هک تشاداو

 ناتسناغفا هب راوج برق و تسا عقاو نوحیج فرط نیا .تسامش تکلمم هک « نغ

 تحت ار دوخ دیاب «دینادب اراخبریما تیامح تحت ار دوح هکنيا ضوع هب دیراد
 ناحدمحمتسود ریما مسا و هتسناد ناتسناغفا نارمکح لاخدمحمتسودریما تیامحب

 ناتسناغفا نیهوت ثعاب امش هیلاح هیور نیا هک اریز « دییامن لحاد دوح هبطح رد ار

 .تسا

 وا تساوحن هدیدرگ ریغتم شردارب هب تبسن قیلاتاریم مافیپ نیا ندیسر زا
 قیلاتاریم یاهراوس . دومن رارف ناغرغشات تمس هب هیلاراشم یلو « دیامن سبح ار

 . دندومن شریگتسد هدیسر وا هب تسا نادبا شمسا هک یماقم رد هدومن بقاغت اروا

 «میداتسرف وا کمک هب ار دوخ نوشق زا ؟یا هتسد «ربح نیا ندیسر ضحم هچرگ |
 راک ردق نیمه ام یاهاروس « دوب هدش هتشک هیلاراشم اهنیا ندیسر زا لبق نکل

 . دندومن تعحارم وا ردارب شعن اب هداد تسکش ار قیلاتاریما یاهراوس هک دندرک

 ریما) اراخب ریما دزن تیاکش هب « دینش ار دوخ یاهراوس تسکش ربح هک قیلاتاریم

 تخت هب لاس نامه رد شدوخ ردپ توف زا دعب روک ذم ریما .دیدرگ مزاع ( رفظم
 راصح هب موسوم رهش رد دوخ تکلمم یلخاد شاشتغا مفر تهج هب و دوب هتسشن

 ۱ . دوب ففوتم

 وا تهج هب یرداچ و یقدیی هتشاد عومسم ار قیلاتاریم تیاکش اراخب ریما
 یولح ار قدیب «هتشارفا دوخ کاح رد ار روک ذم رداج هک تفگ وا هب هداتسرف

 مدوب :نتم رد _#

 هتسد :لتم رد #*
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 هب دوب مزال هجنآ هک درک رواب داقتعا تسس ریم .دنسرتب هنغافا ات دیامن اپرس هب نآ

 ام هب یزیمآ تراسج ماغیپ هدومن تعجارم نغ هتق تیالو هب اذهل .دمآ شتسد
 ریما « داد عالطا ناخدمحمتسود ریما هب ار هیلاراشم مضو مردپ «داتسرف

 فرصتم ار نغ هتق «هتشاد لیسگ یرکشل هک داتسرف مکح مردپ هب ناخدمحمتسود

 و مرک زا هک داتسرف ماغیپ ناخ مظعا دمحم رادرس شدوح ردارب هب مردپ . دوش

 ات مه نم دیایب وا تاقالم هب هدومن تک رح تشاد ار اجنآ تموکح هک تسوح

 هب نم « دوش نغ هتق مزاع رکشل هکنیازا لبق راهب مسوم رد .متفر وا لابقتسا هب * کبیا

 و میامن هظحالم ًالماک ار تاروما مظن هک مدومن لصاح یصحرم زور شش تهج

 ناشدوحن هک مدرک شهاوخ زین مردپ زا تسا مظنم زیچ همه هک مدوبن نئمطم نوچ
 هدومن تیاضر راهظا نم تاماظتنا زا مردپ « دنیامن هظحالم ار راک مظن ًاصخش مه

 تمحرم نم هب مصرم ریشمش اب دنبرمک کی والط نيز و قاری اب بسا سأر کی

 ار ردپ تسد « مدرپس وا هب ار وت و دشاب تهارمه ادح ورب)») :تفگ هدومرف

 یرالاسهپس هب ناخ مظعا دمحم رادرس میومع مکح تحت زور ود زا دعب هدیسوب

 ارم هک اجنآ یلاها «ناغرغشات هب دورو زا سپ مدومن تک رح هدش رّرقم رکشل

 نادیم رد ار دوخ یودرا نم .دندومن یبوخ ییاریذپ نم زا دنتشادیم تسود یلیح
 هب ار رهش یاسر مامت ناغرغشات یلاهازا نانتما راهظا تهج هب هداد رارق هاگز امن

 یرادافو نم رکشل و نم هب تبسن روک ذم یاسر مه اهدعب .مدومن توعد ینامهم
 5 . دید ومن

 رگیدکی تّیعم هب هدیدرگ قحلم # نم هب میومع زور هدزناپ زا دعب ًابیرقت

 هقوذآ هیهت هدومن قارطا زور هس هدش اجنآ دراو زور دنچ زا دعب «میدش کبیا مزاع

 هب هعلق نیا .میدیسر یروغ ةعلق هب زور جنپ زا دعب هدش هناور اجنا زا هدید هنب لام و

 دوخ رکشل نم اجنآ هب دورو زا سپ .دوب قیلاتاریم ُ؛راوس و هدایپ رکشل فرصت
 روک ذم ٌةعلق لباقم هب پوت هدارع لهج اب دندوب رفن رازه تسیب نآ دادعت هک ار

 یظوفحمهطقن رد ییارآ فص نیا زا دعب .دیامن هنیاعم نمشد هک مدومن ییارآ فص

 کبیه :نتم رد -#
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 هظحالم ار هعلق مقاوم «یماظن بصنم بحاص رفن دنچ هارمه هب یرصع «میدز ودرا
 اهرگنس مداد مکح زین و میدومن نیعم هریغ و اهپوت تهج هب بسانم طاقن هدومن
 همه رگید زور حبص ات «دنربپ قدنح فرط هبءاه بقن بش یکیرات رد و دنزاسب
 5 . دندیناسر مامتا هبار اهراک نيا

 هوک یالاب زا ار دوح هراوس رازه لهچ اب قیلاتاریم زور نآ رهظ زا دعب
 هک دشاب هداد بلق توق ار اهنآ ات درک رادومن دندوب هعلق لخاد هک ینوشق هب
 رگا هکنیا یریگ ولج تهج هب مدید اجنآ ار هیلاراشم هک نیمه. دنیامن هعفادم هناریلد
 هدارع هدزاود و راوس رازه وداب نم «دناوتن دنیامن هلمح ام یاهرکشل دهاوخ یم

 زا روک ذم ریم « *مدروآ هلمح وا رس بقعزا هدایپ جوف راهچ و یرطاق پوت
 دنهدب شتآ ار گرزب یاهپوت مداد مکح نم هکنيا ات دوب ربخ یب ام ندش کیدزن
 مامت اب دوب عالطا یب نم رکشل تلق زا هیلاراشم و مدومن وا هب ةهبقن هک هلمج نیزا

 ات هدومن تعجارم دوح دودرا هب نم نآ زا دعب و داهن رارف هبور دوخ رکشل
 هکنیا نانمیطا زا سپ و هدومن هظحالم ار اه بقن هدنام بش فنصن هب تغاسکی
 تحارتسا هتفر دوخ رداچ هب تقو نآ ءدنارضاح دوخ یاج هب کی ره اهلوارق

 ۱ »كه  .مدومن
 هب ار رفن رازه ود و هدومن هظحالم ار رکشل باتفآ عولط تقو دعب زور

 تظافح هنب یاهلام زا اجنآ رد هک مداتسرف خسررف هس هلصاف هب یلوارق شیپ تهج
 علط رم اهنآ تاک رح زا هدرک یریگ ولجدیامنهلمح # ًاتبقن نمشد رگ | هدومن
 ۱ ۱ .دنراد

 هب موسوم ماقم رد خسرف راهچ هلصاف ه ًاییرقت هک دیسر ربخ زور هسزا دعب
 ب هک تسا نیا ناشدوصقم ارهاظ و دنا هدش ناهنپ راوس رازه تسیب « ریش همشچ

 زازه راهچ ًاروف نم . دنیامن هلمح دیامنیم روبع ام یودرا فرط هب هک هنب یاهلام
 «ناخ ملع دمحم و ییازلپوپ ناح دّمحم مالغ مکح تحت ار پوت هدارع ود و راوس

 مدوآ :نتم رد تا #
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 نیا هدهع زا بوح یردقب مهیلاراشم .دنیامن هلمح اهنآ رب مدومن مکح هتشاد ررقم
 «؛هداد تسکش ار ینغ هتق یاهراوس ییزح دروخودز زا دعب هک دندمآ رب تیرومأم

 رد اهنآ ریم هک * نالغب هب اهنآ فیسلا هیقب و دندومن ریسا ار اهنآ زا رفن رازهود

 ۱ .دندرک رارف دوب هدز ودرا اجنآ

 مین و خسرف راهچ هلصاف هب هک قیلاتاریم « دیسر نغ هتق هب ربخ نیا هک یتقو ۱

 زا و تسشن بقع # زودنق فرط هب هتخابار دوح «دوب هدز ودرا نغ هتق زا جراح

 ر اجنآ هتفر نالغب هباهنآ زا رفن رازه مدوب هداتسرف ریش همشچ هب نم هک ییاهراوس

 یصاخشا هب . دندومن تعجارم نم یودرا هب هرصن و حتفاب اهنآ هیقب و هدش فرصتم

 ار هنآ زا یضعپ هداد تاماعنا میومع « دندوب هدرک نایامن تعاجش گنج نیا رد هک

 .دندومن مّلخم

 ب اهرگنس تشپ زا و تفر اهرگنس هظحالم تهج هب زور نامه رصع

 ناملسم امش هک متفگ اهنآ هب هدومن ملکت دندوب روصحم هعلق رد هک ییاهزابرس

 دروخ تسکش امش ریم هک دیدومن هظحالم امش «متسه ناملسم مه نم و دیشابیم

 هتشک و نم رکشل یاهناملسم نتشک لوغشم امش هک تسا یا هنالهاج راک نيا اذهل

 امش تیاضر هک یمسق ره هب دیهدب نم فرصت هب ار هعلق « دیشاباهنآ تسد زا ندش

 هب بش نآ رد اذهل «دندادن یباوج اهنآ یلو «میامنیم حلص امش اب «دشاب نآ رد
 هعلق هب لیذ رارق هب باتفآ ع ولط تقو مداد مکح مدوخ یاهبصنم بحناص زا یشعب

 . درب شرزوپ

 نیا فارطا هب مه یقدنخ و دوب قدنخ زا جراح هطقن هک هعلق * روس هب الو

 هاگتشاج ات مداد مکح « دنیامن هلمح هب ع ورش هکنیا زا لبق و دنربب هلمح تشاد م دم

 مداد مکح و میامن فوخم ار نمشد هکنیا مدوصقم ؛دنزادنیب هلولگ گرزب یاهپوت زا

 رفن ۰ و تحاسم عبرم رتمولیک ۰۹ اب نالغب ناتسا زک رم 020180 نالغب رهش +

 .دراد رارق رودنق داتسا بونح و ناتسناغفا لامش رد ( ۰۶۱۹۸۱ تیعم»

 ۵۸۳۰۰۰ و تحاسم عبرم رتمولیک ۷۸۲۷ اب زدنق ناتسا زکر م ؛زدنک -0000: رودنق

 . دراد رارق یوروش هبنش ود رهش بونح و ناتسناغفا لامش رد (۶ع ۱۹۸۱) تبعمح رقن

 .ددم | راوید رب و «هعلق راوید : روس ۳-4



 اب

 دنیامن هلمح ارتاوتم گ را فارطا هب اهزابرس زا یدودعم دندش تک اس اهپوت یتقو
 هداد رارق هلمح تهج هب یقیقح هطقن ار اجنآ هک هعلق روس زا ار نمشد هجوت ات
 هطقن فرط هب هناتک اس نم رکشل گ رزب تمسق متشاد ررقم و دنیامن فرصنم میدوب
 دنلب * رایراج ای ییادص هبترم کی هتفر الاب اهراوید زا و دنورب شیپ روک ذم
 گرا هب یحراخ راصحزا نمشد .دندومن ارجا ارم یاهلمعلاروتسد نیا مامت « دنیامن
 ضرع عرذ هس و تسیب و قمع عرذ هد راصح نیا فارطا قدنخ تخیرگ یلحناد
 بم یاهبصنم بحاص تهج نیا هب . دوب فاص یلیخ قدنحن بآ هناتخبشوخ .تشاد
 .دننییب دنتسناوت دندوب هداد رارق بآ ریز عرذ کی ًابیرقت و هتفاب ین زا هک ار یلپ
 هب هتعادنا بآ رد ار دوح روک ذم یاهبصنم بحاص «هرصن دنلب یاه هرعن اب اذهل
 فرصتم مه ار اهرازاب هدومن رادتقا اهنآ هب آروف مه زابرس «دنتشذگ لباقم فرط
 دندوب گ را لحخاد هک یصاخشا فرط هب هدومن خاروس ار گرا یاهراوید «هدش
 دوخ رگا هک متشون گ را مک اح هب یذغاک نم هعقاو نیا نيح رد . دندومن یزادناریت
 یایاعر لثم ار اهنآ و داد مهاوعت ناما ار وا رکاسع لام و ناج « دیامن میلست ار
 یکی تسد هب ار ذغاک نیاو دنزادنین گنفت رگید مداد مکح و تسناد مهاوخ مدوح
 ۱ .مداتسرف هداد ارسا زا

 و دنهدب باوح نم هب ًاصخش هک دندمآ نوریب گر ا یاه هدرک رس و مکاح
 هدومن لوبق متشاد راهظا نم هک یطیارش « دنیامن هرک اذم ندنش میلست طیارش باب رد
 دزن ار اهنیا رتشیب « دندمآ نوریب هتسد هتسد اجنآ یلاها «دندوشگ ار اه هزاورد
 دوح یاه هناح هب دومن صحرم ار اهنآ هداد تعلح ار اسور وا و مداتسرف میومع
 یب گنج ملع زا اهنآ ریم نوچ یلو «دوب رفن رازه هد الماک اهنآ تیعمج .دنورب
 هب ار دوخ هلمح نم هاگ ره . دوب هدرک هیهت هقوذآ هزور هد طقف اهنآ یارب دوب هرهب
 . لایح اهنآ ریم ًارهاظ . دنوش میلست دندشیم روبجم ناشدوخ «متخادنایم ریخأت
 دوب دهاوخ یفکم تسا هداد اهنآ هب اراخب ریما هک یقدیب و رداچ طقف هک دوب هدرک
 صاخشا نینچ هک دوب نونمم دیاب ار ادح .دیامن یرادهاگن دایز یاهرکشل زا هک
 .تسا هدومن قلح ار لقع یب

 نیدشار یافلخ تب



۳۳ 

 هک اریز ؛دندوب بحعتم و فوعشم ام هنافوئر راتفر نيا زا قیلاتاریم ناسک

 الاح و دندوب هدومن اهنآ هب هنغافا ملظ باب رد دایز یاهوگتفگ اهنآ یاه هدرک رس

 . دنتفر دوح یاه هناح هب هدش قرفتم اهنآ زا یعمح دوب هدش لیاز اهنآ فوح هک

 هب هدش جراح نغ هتق کلم زا * دو رادافو ناهارمه زا رفن دنچ اب روبزم ریه

 تکرح یروغ زا ًاروف ربخ نیا ندیسر هب . درب هانپ ناشحدب یاهریم دزن قاتسر
 «تیالو یاسر مامت هب اجنآ زا و میتفر دوب روک ذم ریم تختیاپ هک ؟نالغب هب هدومن
 و دومن میهاوخ یرادهاگن ار اهنآ هک میداد نانیمطا اهنآ هب هداتسرف تالسارم

 نیا ماجنا زا دعب .میدومن نییعت تاضق و ماکح «میدومن مّلخم ار اهنآ زا یضعب

 نیمز هطقن رد هناخدور لصتم هتفر دابآ ناح هب هدومن تک رح نالغب زا تاروما

 کیزوا راوس نیناوح رفن رازه کی و زابرس حوف ود اجنآ زا و میدز ودرا یعفترم

 ناخیلات فرط هب یرطاق پوت شش اب راد هصاح رفن دصناپ و ناغفا راوس دصناپ و

 رکشل نیا رادرس ار ناخ دمحمتسود ریما رسپ ناخ نیما دمحم میومع .میداتسرف
 «دندش ناخیلات دراو هتشذگ یک راب هناحخدور زا رکشل نیا هکنآ زا دعب . دومن رّرقم

 نیا رد . دندومن بارخ ار هعلق یلیلق تّدم رد هداد بیترت اهرگنس هعلق لصتم ًاروف

 فرصت هزات رهش تهج هب هک یتارییغت فورصم دابآ ناخ رد نم و نم یومع نیب

 هبطحخ لحخاد ار مدج مسا هک دوب نیا اهراک نيا زا یکی و میدوب «تسا مزال هدس

 ۱ _ثت . دنیامن

 یاهریم و قیلاتاریم کیرحت هب تسوح و باردنا یلاها یتدم زا دعب

 راهچ دابآ ناح زا نم . دندیروش دوخ مک اح هب هداهن ار یرگ یغای یانب ناشعدب
 روک ذم مکاح کمک هب نارگید و ناخرمع دمحم رادرس مکح تحتزابرس رازه
 پوت شش و راوس رازه و راد هصاح رفن رازه و زابرس حوف ود زین مدج .مداتسرف
 موسوم ماقم رد رکشل ود نیا . داتسرف اجنآ «لباک زا ناخ فیرش دمحم رادرس اب

 .دندومن هیبتت ًالماک ار اهنآ هدومن اوعد اه یغای اب هدش قحلم رگیدمه هب هردزب هب

 دصناپ حتف نيا زا دعب . دندش یمحز و هتشک گنج نادیم رد اه یغای زا رازه ود

 ار دوخ :نتم رد -*

 نالفم :نتم رد تک
۲ 



۳ 

 تعحارم لباک و دابآ ناح هب رکشل ود ره هتشاذگ باردنا مک اح دزن ولحاس رفن

 ۱ ۱ ۱ . دندومن

 زا هدومن تک رح قاتسر زا « دینش ار ناخیلات یبارح ربخ هک نغ هتق ریم
 نآ رد .دیدرگ نکاس بالق کیدزن دایص هب موسوم ماقم رد هتشذگ نوحیج دور
 و هداد تسکش ار وا اراخب ریما اهدعب هک دوب بالق ریم «کیب بارهس ریم تقو
 یلیح یازجا زا یکی هدمآ لی اک هب هتشاذگ ار دوخ تکلمم ًاروبجم هیلاراشم

 هد هدوب قیلاتاریم ماوقا زا یکی کیب بارهسریم دوچ . دیدرگ نم رابرد مرتحم
 نیا .دنداد وا هب راوس رازه هد مه ناشعندب یلاها و داد قیلاتا ریم هب راوس رازه
 یودرا برق تالاحم رب ًاقفتم تشاد دوخ زا قیلاتاریم هک رفن رازه ود اب تیعمج
 ناشتسد هب هنب یاهلام زا هچ ره هدروآ هلمح ناخیلات و ماما ترضح تاج هعلق و نم
 هدرک رومأم یلوارق شیپ تهج هب نم هک ییاهراوس . دندومنیم تراغ داتفایم
 ۱ هتشک رفن تسیود نیفرط زا و دندوب دروخ ودز لوغشم تیعمج نیا اب الاصتا مدوب
 هس تّدم رد .متشاذگ یم پوت نهد هب نم دندشیم رضا هک ار یناسک و دندشیم
 رفن رازه جنپ ًابیرقت ما هتشک نم مسق نیا هب هک یناسک دادعت شاشتغا هلاس
 .دندوب رفن رازه هد دندش هتشک نم رکشل تسد زا هک یناسک دادعت و دندشیم

 مفر رد ناخ نیمادمحم رادرس تّدم نیا فرظ رد هک لاسکی زا دعب
 یناشحدب نمشد راوناخ رازه هدزناپ ع افد تهج هب هک تشون «دوب یعاس شاشتغا

 یباوج نوچ و دومن مهایخ تعجارم ای دیتسرفب کمک هکنیا ای «مرادن یفکم رکشل
 اب نم و نم یومع . دیدرگ دابآ ناح مزاع هزاجا نودب رمالارخآ دشن هداد وا هب
 ناخ نیما دمحم رادرس یاج هب مرضاح متشاد راهظا نم .میدومن تروشم رگیدکی

 رازه جنپ و یرطاق پوت شش اب طقف ادخ یرای اب متفگ و میامن گنج هتفر اجنآ
 تسا لکشم یلیخ رما نيا هک داد باوج نم یومع .میامنیم مظنم ار تیالو راوس



۳ 

 تباث امش هب مداد باوج نم «یزابیار دوخ دیاش یتسه *یحتلم ریغ و ناوج نوچ

 تفاسم یط زا دعب «مدش مزاع زور نامه و تحناب مهاوخن ار دوخ هک درک مهاوخ

 ناح نیما دمحم رادرس . دندش فوعشم نم ندید زا رکشل ؛مدش ناخیلات دراو دایز

 یلیح نم زا شنس و نم یومع روک ذم رادرس هچ رگا .مدومن تاقالم هار نیب رد ار

 وا زا ار دوخ یور نم «تسا تأرج مک یلیخ دوب رهاظ نوچ ذوب رتشیب
 ریما دوخ رومان ردپ راع و گنن ثعاب امش متفگ وا هب ردق نیمه هدینادرگ رب

 . دیشابیم لاحخ دمحمتسود

 لمعلاروتسد بجومب ناشحدب و قاتسر یلاها نم ندیسر زا دعب زور ود

 هک دندومن رومأم راوس رازههس ود «یدابآ ضیف هاش ریم ردارب ؛یلع فسویریم
 یاهلام هب روک ذم یاهراوس . دنپاچب ار ناخیلات هگلج و نم یودرا فارطا تالاحم
 دندوب هقوذآ لماح راوس هاجنپ و راد هصاح رفن تسیود یلوارق هب هک نم یودرا هنب

 هیضق نیا زا هک دنداتسرف نم دزن ار یدصاق ًاروف صاخشا نیا .ندومن هلمح ًاتبقت
 یتقو .دندش ع افد لوغشم دوب ناشنکمم هک هزادنا هب ناشدوح و دیامن ملطم ارم

 تراغ اهنیا و مداتسرف اهنآ کمک هب زابرس رفن دصتفه ًأروف « دیسر نم هب اهنآ ماغنپ

 . .دندیناسر ودرا هب ًاملاس ار هنب یاهوبایو رتش هداد تسکش ار ناگ دننک

 ارم تعاطا اجنآ ةنکس هک ییاههعلقهب یغای تیعمج نیا زور ود زا دعب

 قرفتم ار اه یغای میداتسرف یدایز تیعمج ًاددجم «دندرب هلمح دندوب هدرک لوبق

 نیمه هب هام هس تم ات دنتفرگ بسا سأر تسیود و ریسا رفن هد اهنآ زا و ذندومن

 یاسر زا یکی هک ناشیا زا رفن کی یزور هکنيا ات میتشاد اهدروخودز عون

 اب هدرک لوبق ار وا توعد نم « دومن توعد ماش هب ارم دوب نغ هتق یاهریم یناحور

 زا روک ذم ناشیا لزنم .متفر وا لزنم هب فیدر راوس تسیود و ماظن راوس دصیس

 روطب ار راوس دص وا عالطا نودب ًاطایتحا .تشاد تفاسم خسرف مین نم یودرا

 تبحص یردق زا دعب . دنشاب وا لزنم فارطا ینیعم هلصاف هب هک مداتسرف لوارق شیپ

 یاهراوس زا یکی نیب نیا رد . دندش ماش ندروآ هیهت رد «متشاد دوخ نابزیم اب هک

 (جاردننآ ) هدزوآر ب شیر ک دوک «( ءامسالا بذهم) روآ شیر -



۳۹ 

 هدش روبجم اهنآ هدروآ هلمح اهنآ هب یدایز رکشل هک دروآ ربح نم * لوارق شیپ
 هدومن رینا شیاهرسپ اب ار دوح نابزیم ًاروف نم . دننیشن بقع ک دنا ک دنا دنا
 یودرا هب ار راوس رفن کی زین و موش قحلم دوخ یاهراوس هب هک مدرک تک رح
 نم کمک هب ًاروف پوت ود و هدایپ حوف کی و راوس رازه هک مداتسرف دوح
 اهزابرس و اه یچپوت « اهراوس مداد مکحردوشن توف تقو هکنیا تهج هب دنتسرفب
 رفن رازه هد ًابیرقت یغای رکشل دادعت مدید نوچ .دنیامن راوس دوخ رس ؟بقع |:
 مسقنم تمسق تشه هب ار دوخ لیلق تیعمج نم .دنیآ یم ام فرط هب هک دنتسه

 دزن ار رتگ رزب تمسق «مداد رارق یتیعم الصاف هب رگیدکی زا ار یتمسق ره و مدومن
 هتسد هک یتقو ؛ دنیامن کیلش لّوا تمسق هک ؟*مداد مکح نینچ و متشادهاگن دوحخ

 یتقو « دنیامن کیلش مود تمسق « دش عقاو مه روط نیمه ًاقافتا و دنوش روصحم لوا
 لوغشم اهنآ همه هکنیا ات اذکه و دنربب هلمح موس هتسد « دندش روصحم مود هتسد هک

 «متشاد دوح ابهک رتگرزب هتسد اب نم هک دیشک اجنیاهب راک و دندش گنج
 هب هدیسر ودرا زا مه کمک نیب نیا رد .میدومن هلمح نمشد هب هدیشک ار اهیشمس

 رکشل تاجتسد اب هقرفت روطب هکنیا تهج هب اه یغای «میدش رو هلمح ع امتجا تلیه
 یمحز رفن دصناپ و دندومن رارف هدروخ تسکش الماک هدش هتسخ دنتشاد هلباقم نم
 ام ریسا یقبام «دندرم اه یمخز نیا زا رفن دص هک دنتشاذگ گنج نادیم رد
 ۱ . دندش هتشک رفن دص طقف نم یاهزابرس زا « دندش

 هنارکش دوب رتشیب ام زا یلیخاهنآ دادعت هک نمشد رب لماک حتف نیا زا
 میدوب هتفزگ ام هک ییارسا نایم رد میدرک اه ینامداش #هدروآ اح هب ار دنوادحن
 هداد مانشد ار روک ذم ناشیا «اهنيا هک دندوب قاتسر نیناوح زا رفن هدزاود هد

 امش رگا دوب هتشون ام یاهریم هب نوج . دش ام یراتفرگ ثعاب هیلاراشم دنتفگ یم
 یفکم «ناغفا نوشق سیئر ظفحتسم هتسد نداد تسکش تهج هب هک دیتس رفب یرکشل

 لوارغ :نتم رد ته

 بقع اهزابرس :نتم رد

 ۳۳۹۳ مراد :نتم رد -ْ
 دروا نم رد 2
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 یاهریم ؛راک نیا تفرشیپ دیما هب .دومن مهاوخ میلست امش هب ار !نم دشاب

 زا یراک یلو «دندوب هداتسرف راوس رازه هد اب ار اه هدزک رس نیا روک ذم

 .دندش نم گنج ریسا هدماینرب ناشتسد "

 هرقف نیا * شرازگ «دومن تمجارم دوخ یودرا هب هتشذگ بش زا یلیخ
 .مداتسرف اجنآ ظفحلا تحت مه ار روک ذم ناشیا هداد دابآ ناحن هب دوح یومع هب ار

 یضعب هب تقو نآ .دندومن لصاح یدوبهب ات مدرپس ناحارج هب ار یمخز یاهریسا

 نطو یلاها متفگ اهنآ هب و مدرک ناشصح رم هداد یحرخ یضعب هب و تعلخاهنآ زا
 ریم هب یمافیپ زین و دنیامن کرت ار جارات و تخات تداع هک دنیامن بیغرتار دوحن
 رضاح نادیم هب اراکشآ امش ردارب و امش «دیراد گنج لیم رگا هک مداتسرف اهنآ

 لپ هتخت هب مردپ دزن ریفس فرط کی زا هدش یزاب لیح لوغشم هکنیا هن دیوش "
 و دننک یم مادقا وا تفلاخم هب رگید فرط زا و دیئامنیم یتسود راهظا هداتسرف

 ار ؟ناشخدب دشاب هتساوح مردپ رگ ا دنیوگب هک مداد لمعلاروتسد اهنآ هب زین

 .تشاد دهاوخن نم اب ار تعاس شش الباقم ِتوق اجنآ ریم « دیامن فرصت

 ار دوح تیالو هک اهنآ ماوقا قهج هب یلو «مدرکن اهر ار ینغ هتق یارسا

 تعجارم دوح ناطوا هب رگ ا هک مداتسرف ماغیپ دندوب هتفر اراخب ک اح هب هتشاذگ

 زین و دیناسر مهاوخ لتق هب ًامامت « دنتسه نم تسد هب هک ار اهنآ یارسا « دنیامنن

 تحیصن ار اهنآ هداتسرف ماغیپ دوخ ناسک هب هک مدش کرحم ار ارسا نيا دوح

 ۱ . دننک تعجارم میب و سرت یب هک دنیامن

 اهنآ بناج زا نغ هتق یاملع زا رفن دنج هک دش نینچ مادقا نیا هجيعن

 امش نطو یلاها رگا :متفگ هدومن دایمسق اهنآ هب نم ؛دنیامن هرک اذم نم اب دندمآ

 لثم« دششاب افو اب مارآ یایاعر و دنیامتن ناتسناغفا تلود هب تبسن هنافلاخم تک رح

 ۱ ترویار "سم رد #

 یایلع ریسم پچ لحاس رب هک یناتسهوک تسا یا هیحان «ناشخدب اب 0202620 ناشخدب

 گنس .تشاد ترهش مالسا ملاع رسارس رد یطسو نورق رد یشخدب لعل .تسا عقاو ایردومآ

 .تسا هدشیم جارختسا هچگ وک یایلع ریسم رب عقاو نداعم زا ناشخدب فورعم دروحال

 (۳۹۵ هحفص «لوا دلح «یسراف فراعملا هریاد) .دراد زین سم و نهآ نداعم ناشخ دب



۳۸ 

 یتقو .تشاد مهاوخ اهنآ زا تیوقت و یهارمه هدومن کو لس اهنآ اب مدوخ یایاعر
 هک راوناخ رازه و دندومن تمحارم هدش نثمطم نم لوق هب روک ذم یاملع هک
 ۱ .دندیدرگ نکاس ناخیلات رد هتشگ رب دوح ناطوا هب امامت دندوب هدرک ترجه

 وا رطاخ رد مداتسرف درمتم یلع فسویریم هب یناشحخدب یارسا طسوت هب هک یماغیپ
 تینما هب هلمجلا یف هک هتفه دنچ زا دعب . دوب حارات و تحات لوغشم هدرکن یرثا

 تروشم ؛هاشریم شدوح ردارب و بالق ریم و نغ هتق ریمآ اب یلعفسویریم ؛تشذگ
 هک دنبامن هبلغ ام هب ًالماک دنناوتیم ع ون نیا هب طقف هک دومن تیغرت ار اهنآ هدومن

 تقو کی رد «لاچ و ناخیلات ینعی هطقن ود رد هتخاس قّمتم ار دوحخ رکاسع

 دصراهچ و ماظن زابرس دصراهچ ام رکشل زا لاچ رد . دنیامن هلمح ام هب هناک ابیب
 رفن کی *یگ درک رس هب یرطاق پوت هدارع ود و راوس دصناپ و راد هصاخ رفن
 . دندوب میقم دوب ناح ملع دمحم رادرس شمسا هک برجم ع اجش بصنم بحاص

 طاقن اهنآ زا یلیلق هتسد هک دوب هداد رارق مسق نیا هب ار هلمح حرط نمشد .

 «دنتسین یمظنم رکشل اهنآ هک دنهدب بیرف ار ام هدومن تخات ار ام شوح و لوح
 دوح هنابش «راوس رازه لهچ یس ردقب ًانمض و دنشابیم هدننک حارات هتسد طقف هکلب
 .دنیامن ناهنپ «قیلاتاریم یومعرسپ یلو یلعریم یگ درک رس هب ناخیلات یاهغاب رد ار

 دص هتعنات نوریب دوح هاگنیمک زا اهراوس نیا زا رفن دص رگید زور حبص

 راوس تسیود ًاتلفغ « اه لوارق شیپ هدرک رس دندرب دندوب هتفر ارچ هب هک ار یرتش
 هب ربخ نیا یتقو .دنریگب اهنآ زا ار اهرتش هدیناشن بقع ار اه یغای هک داتسرف ار
 نودب یلیلق هتسد نداتسرف رد هک مدومن یلاح روک ذم هدرک رس هب « دیسر نم

 ییاهرتش هب راوس دص هک متشاد نیقی اریز «تسا هدرک هابتشا ,نمشد توق ندیجنس
 نیا رد اهنآ رکشل هکنیا رگم «تشاد دنهاوخن یراک دندوب اه لوارق هب کیدزن هک
 رضاح گنج تهج هب نم رکشل مامت مداد مکح ًاروف « دنشاب هدش یفخم اه یکیدزن
 دندش رضاح نم رکشل یتقو ات هک اریز « دوب حیحص نم لایخ نیا و «دنوش هدامآ و

 صالح نمشد گنچ زا ار دوخ راوس تصش و دصکی ام راوس تسیود زا هک میدید
 ام فرط هب زیرولج نم ع اجش یاهبصنم بحاص زا رفن کی یگ درک رس هب هدومن

  یگ هدرک رس :نتم رد #



۳۹ 

 دوح یاهپوت ًاطایتحا نم .دنراد بقاعت اهنآ زا نمشد راوس رازه لهچ و دنیآ یم

 هب و مدوب هتشاذگ دوب « زوب هترا» شمسا هک یوک هب زابرس رفن تسیود اب ار

 زابرس رفن رازه و دنزادنین پوت مهدن مکح ات دندوب هداد لمعلاروتسد اه یجیوت

 هیقب اب دوخ و میتشاد ررقم نمشد راسی فرط هب اد رفن دصناپ و نیمی فرط هب ار
 لوغشم ًالماک اهرکشل یتقو .مدش لباقم نمشد اب اهرگنس زا جراح هدایپ و راوس

 رس بقع هب ار اه یچپوت دوب گنج فورنصم یلک هب نمشد هجوت و دندوب برح

 مکح دندوب نمشد راسی و نیمی فرط هب هک هدایپ یاهرکشل هب و مداتسرف نمشد

 ندیراب زا نمشد .مدومن هلمح یتخس هب وربور زا مه مدوخ و دنیامن کیلش مداد

 هدنک اج زا هبترمکی رب یب نم رکشل دادعت زا و هدش همیسارس فرط ره زا هلولگ
 هدش لزلزتم نمشد مدید نوج . دندش لباقم اه یچپوت اب هتشگ رب بقع هب ور هدش

 فوفص اهراوس هلمح .دنیامن هلمح ًادج هک میتخيگنارب ار دوخ یاهراوس «تسا

 ۱ .دندروخ تسکش ًالماک هدز مه رب ار نمشد

 نادیم رد رفن رازه هس نمشد فرط زا .تشاد *همادا تعاس هن گنح نیا

 .دندش یمحز رفن دنج و هتشک رفن دص ًانیمخت ام فرط زا و دش هتشک گنح

 زا یرانم مداد مکح نم .داتفا ام تسد هب نمشد زا بسا رازه جنپ و ریسا دصشش

 باب رد #یشرازگ دعب .دنوش فئاحخ نمشد هیقب ات دنتخاس نمشد نیلوتقم یاهرس

 کیربت ار وا دوب هدش لصاح ام یارب هک یترصن زا هتشون میومع هب گر زب ختف نیا

 ۱ .مدومن

 رازه هدزاود طقف اهنآ دادعتنوج دندوب هتفر لاج فرط هب هک ییاه یغای

 -اهنآ هدرک رس « دارم ناطلسریم و کیبابابریم « دندرکن یگ داتسیا نادنج دندوب رفن

 .دندومن رارف دوخ یاه یمحز زاب هدروخ تسکش ییزج دروخودز زا دعب . دندوب

 هداتفا بسا زا کیبابابریم و دنام گنج نادیم رد اهنآ 2*یاه هتشک زا رفن دص

 .دندرب دوح اب ار هیلاراشم وا ناهارمه «تسکش شیاپ

 دادتما :نتم رد +

 یتروپار :نتم رد -

 یاهتشک :نتم رد



.۰ ۱ 
 اب هک دش لصاح نیقی ناشعدب یاهریم هب یعطق تاحوتف نیا زا دعب

 «دنوش وربور دنناوت یمن گنج نادیم رد ناتسناغفا ماظن هدش تیبرت یاهزابرس
  رکم و جارات و تخات ةقيرط هک تسا نیمه دیآ یمرب ناشتسد زا هک یراک تیاهن
 ۱ . .دنرادب یراج ار بیرف و

 اب اه ناغفا دنیب هب دوب لیام اراخبریما « رفظمریم تاقوا نيا نراقم نوچ
 دور فرط نیا هب هتشذگ نوحیج دور زا دنیامنيم راتفر هنوگچ ناشعدب یلاها
 رفن دصناپ و رازه هد طقف مردپ رکشل تیعمج هک ییاجنآ زا *. دومن فقوت هدمآ
 رازه هدزاود « دراد دوخ ابهک یزابرس رفن رازه تسیب زا هک تشون میومع هب دوب
 هب ار رگید رفن رازه تشه ؛هتشادهاگن دوخ دزن ار یخرچ هفیاط ژابرس رفن
 دهاوخ تیعمح نیا اب تقو نآ .دتسرفب وا دزن کمک تهج هب نم یگ درک رس
 لامتحا زین و دگنجب نمشد اب موزل تروص رد هدومن تظفاحم ار تیالو تسناونت
 زا مه اهنیا هک اریز «دوش اپرب ماع یاولب مه اب هیکیزوا یایاعر نام رد تشاد

 . دندوب اراخب ریما هفیاط

 فئاح هرقف نيا زا دوب عالطا یب ناتسک رت عضو زا میومع هکنیا هطساو هب
 هب نم «موش دابآ ناح مزاع دوخ رکشل اب هتشاذگ ار ناخیلات تشون نم هب هدیدرگ
 تک رح موزل تروص رد هک مشاب رضاح اج نیمه دوب دهاوخ رتهب :متشون باوج
 یگزات هب تامحز و دهج و دج همه نيا زا دعب هک ار یتیالو هکنیا لیلد هب .میامن
 فالح « ام یاهراک تظافح تهح هب رکشل زا نآ نتشاذگ یلاح میا هدش فرصتم
 و تشون ًاددجم هدادن شوگ «نم حیحص لیلد نیا هب میومع یلو ؛تسا ریبدتو لقع
 اب دعب زور حبص هتشادن رما تعاطا زج هراچ .میامن تک رح ًاروف هک دومن رارصا

 تیافک ردقب هناخروق لمح یارب هنب لام نوچ .مدومن تک رح دوخ رکاسع مامت

 دنیامن میسقت اهراوس و اهزابرس دنامب نیمز هب هناخروق ردق ره مدادرارق «میتشادن
 متسنادیم نوچ و دیامن لمح دوح اب دوخ بابسا زا رتشیب یردق صخش ره هک
 ار راوس دص « دراد لاکشا یلیح دابآ نا هار رد رکشل تهح هب هقوذ| .هیهت
 ردق ره دنتشاد دنفسوگ رازه هدزناپ هک زوب هترآ یلاها یاه هرب زا هک مداتسرف

 فقوت :نتم رد * 
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 .دنروایب دوخ اب هدومن حارات دنناوتب

 هبار لوا هتسد .مدومن مسقنم هتسد هس هب ار دوحخ رکشل نیازا دعب

 ررقم ولج رد ناخ نیما دمحم رادرس رسپ ناح نیّدلا سمش رادرس یگ درک رس
 راوس زا تمسق کی و ماظن هدایپ و فیدر رکشل رب لمتشم هک ار مود هتسد . .متشاد
 هیقب و هناخپوت مامت اب ار موس هتسد .مداد رارق طسو رد « دوب پوت راهچ و ماظن
 تهج هب هک ار یراوس دص .مدومن نییعت بقع رد ماظن راوس ثلث کی و ماظن هدایپ
 . دندش قحلم نم هب لگنج هجاوح هب موسوم هعلق رد ؟مدوب هداتسرف دنفسوگ ندروآ

 ام رس بقع هدش یرج « دش مقاو ًاتبقن هک ام تک رح نيا زا ناخیلات یلاها
 هب دندرک یمن تأرج یلو «دندوب راوس رازه شش جیپ ًایرقت اهنآ دادعت . دندمآ یم
 یراغ رد مداد مکح ار زابرس جوف کی راک نیا یریگ ولج تهج هب . دنیامن هلمح ام
 هب و دنیامن یفخم ار دوخ دوب عقاو هار رانک و تشاد لوط عرذ رازه ًابیرقت هک
 اهنآ هب دنرذگب راغ یذاحم زا یغای یاهراوس یتقو هک مداد لمعلا روتسد اهنآ

 نم رکشل نوچ «دندومن مکح یارجا مدوب هداد رارق هک یروطب دنیامن کیلش
 هک شروی نیا. دندومن هلمح یغای یاهراوس هب هتشگ رب دندینش ار کیلش یادص

 - هدنک ارپ فارطا هب هدش همیسارس یلکباهنآ دش عقاو اهراوس بقع و ولج زا ًاعلفخ "
 دنتخب رگ هوک هب اهنآ زا یضعب « دنتحادنا هناحدور هب ار دوخ اهنآ زا یضعب . دندش
 اهراوس نیا زا رفن دص راهچ عومجملا ثیح نم. .دنشاب ظوفحم ام یاه هلولگ زا هک
 . دندش فلت

 زا یکی بش تقو «متفریم دابآ ,اخ فرط هب تمحز نودب نآ زا دعب

 زا ار پوت دتسناوتن اهزابرس مدید « داتفا بآ هب هناخدور زا روبع نیح ام یاهیوت

 هب هدیشک بآ زا ار پوت رگید رفن دنچ اب هدش هدایپ مدوح . دنشکب نوریب بآ

 رییغت هدش ادح رکشل زا مت متسناوت یمن « دش رت میاهسابل مامت یلو «میدیناسر لحاس

 ار دوح یاهسابل هدز شتآ ار لگنج کشع یاهمزیه اهزابرس .مهد سابل
 میدیسر دابآ ناخ کیدزن هک یتقو هتشذگ رهظ زا تعاس ود ًابیرقت .مدیناکح



۳ 

 * دش هدینش دمآ یم نم یومع یودرا فرط زا ًارهاظ هک یدایز کیلش یادص

 دشابیم کبزوا یاهراوس زا اهپوت نیا هک تشاد راهظا ناخ نیدلا سمش رادرس

 ؟.مییامن رارف لباک فرط هب دیاب ام و دنشاب هدرک جارات دیاب ارم یومع یودرا هک
 هب .ق .۰ ۱۲۵۷ لاس رد هک یگنج رد ار امش یریلد فیرعت مداد باوج نم

 هیلاراشم «تفر اجک امش تعاجش الاح .مدوب هدینش دوب هدش اه یسیلگنا تفلاخم ۱

 زا کیلش یادص هک مداد ماغیپ هداتسرف میومع دزن راوس رفن شش نم .دومن توکس

 ندیسر ضحم هب .میامن فقوت اج نیمه هک ما هدش متصم ,.م و مونشیم امس یودرا

 دعب .میامن تک رح گنج تهج هب دشاب مزال یتمس ره هب مرضاح امش بناج زا ربح
 مکح هب ار اهپوت نیا هک دروآ ربح هدمآ نم دزن تحنات هب یصخش تعاس کی زا

 تسا هتشذگ نوحیج زا و هتخيرگ هقاسب زا اراخبریما هکنیا هنایداش هب امش یومع
 .دنیامنیم کیلش

 اراخب ریما یاوق اب ناخ یلعمالغ گنج -*
 هب موسوم مردپ یصخش یاهرک ون زا یکی مولعم رارق زا هکنآ حیضوت

 و تشاد ریش تأرح گنج نادیم رد و بّرجم و رداهب مدآ هک ناخ یلعمالغ
 هلمح زا رهن هس تموکح یاراد و نوحیج هرانک یدحرس یاه لوارق هدرک رس

 رازه ود هب اقافتا هتفر هقاسب و یک رک هب دحرس هظحالم تهج هب دوب خلب رهن هدجه
 .دنا هدومن کیلش رگیدکی فرط هب ًاروف هدروعن رب اراخب ریما یاهراوس زا راوس
 .دنا هدومن رارف رفظمریم یودرا فرط هب روک ذم یاهراوس ییزج دروخودز زا دعب

 ار دوخ یاهرداچ و بابسا زا ّیَمسق ربخ نیا ندینش ضحم روک ذم ریما
 فرصتم ناحخ یلعمالغ « اهرداچ و اهیابسا .تسا هدومن رارف اراخب فرط هب هتشاذگ

 هداتسرف مردپ تهج هب ار اراخب ریما یاهرداچ «هدیشخب اهزابرس هب ار اهبابسا هدش



۳ 

 نیا زا و متفر میومع دزن هدومن تک رح ًالجعم هدژم نیا ندیسر زا دعب ۱

 هزاجا هب دعب زور متفگ کیربت وا هب دوب هداد خر ام تهج هب هک هناتخبشوخ قافتا

 هدایپ رفن دصناپ و پوت هدارع ود و ماظن راوس حوف کی و ماظن هدایپ حوف ود میومع
 هیلخت ار اهنآ رهش زونه ام هک دنیامنپ اجنآ یلاها هب ات مداتسرف لاخیلات هب فیدر

 یراحفردب ًاددجم رگ ا ناشحدب یلاها هک. مداتسرف ماغیپ اهنآ هب زین و میا هدرکن
 فقوت *دابآ ناخ رد مدوخ دیسر مهاوخ اجنآ کمک هب رکشل اب ًاروف نم دنیامن
 یلاها هک یتقو .مدش مدوب هدیدن ار اهنآ هام جنپ هک یرکشل ماظتنا لوغشم هدومن

 و دنا هدومن تعحارم «دوب هتفر اجنآ زا لبق زور دنچ هک یرکشل دندید ناخیلات
 « دنوش جراح ناتسناغفا تعاطا راب ريز زا هک هدنامن یقاب اهنآ تهح هب یدیما

 . دیامن جیوزت دوخ تهج هب نم یومع ار هاشریم یومع رتخد هک دندومن شهاوخ

 یلیحخ تلصو نیا باب رد نم .تفریذپ فعش لامک اب ار اهنآ شهاوخ میومع
 تالیصفت یضعب راذغ مدرم هنوگنیا اب تلصو نیا یاهررض رد و متشاد تفلاخم

 نم هب دوب دهاوخ رتهب راک نیا ضوع هب مدومن اعدتسا میومع زا و مدرک راهظا

 تامحز زا ار دوخ و میامن فرصت یرکشل هوق هب ار ناشعندب مورب دهدب هزاجا
 هک اریز «مناهرب دنک یم دومناو تسود ار دوح ًامسا و تسین قوثو لحم هک نمشد

 هدرکن یانتعا نم تاراهظا هب میومع یلو «دوب دنهاوح ام تیذا ثعاب ًامیاد اهنآ

 .دروا لمع هب ار تلصو نیا هییادتبا تاموسر
 هداد هولج رگید لکش هب ار اهراک هک مادقا نيا زا ناشخدب یاهریم

 دایز تادهعت اب دوب یدضم یلیح مدآ هک ار یلع فسوی ریم هدیدرگ رطاح هدوسآ
 رییغت یلکب ناشخدب ندرک فرصت زا میومع و دنداتسرف میومع دزن ؛ ایاده یضعب و
 ۱ . داد لایح

 لی هتخن هب تمیزع -۷

 ار عقوم ؛تسا تینما تلاح رد ًامومع اهراک دید مردام تقو نیا رد

 ناخ ۰: نتم رد ۳۹
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 .مورب مردام تاقالم تهج هب دهدب هزاحا ارم دومن اعدتسا مردپ زا هتسناد منتغم

 اذهل .میايب اهنآ دزن لپ هتخت هب هک تشون نم هب هتفریذپ ار مردام شهاوح مردپ

 مزاع هصاح هدرک رس دصراهچ هارمه هب مدوخ هدومن اه هدرک رس ضیوفت ار رکشل
 هاش ربق ترایز هب اجنآ زا هدومن لزنم «ناغزعشات هب هار نیب رد .مدیدرگ لپ هتخت
 . ار شدقرم رابغ هدییاس هک رابم هناتسآ رب ؟هبج .متفر *« فیرشرازم» تیالو

 هب .مدش لپ هتخت مزاع هتفای بلق نیکست شک اپ حور تک رب زا هدومن هدید یایطوط
 هطساو هب ناشیا «هدش لیان مردام و ردپ یسوب تسد و تاقالم هب اجنآ دورو
 لذب ارقف هب دایز هقدص دوب هدش لصاح اهنآ تهج هب نم تاقالم زا هک یدونشحن

 دعب زور .دندومن ار راتفر نیمه شدوح هوق ردقب سک ره مه نم ماوقا . دندومن

 بحجاوم هتفای مظنم ار اهنیا همه «مدومن هظسالم ار اهنزخم و تاجناخراک و هناخروق
 ملخم دندوب هدروآ اجب تمدح نسح هک ار یصاخشا .مدرک دایز ار اهنآ یاسر

 مکح دوب مال نغ هتق میقم رکاسع تهج هب هک یتامزاول رگید و اهرداچ .مدومن
 هیهت تامزاول نیا مامت هام کی زا رتمک فرظ رد .دنیامن هیهت تاجناخراک رد مداد
 . دش هداتسرف نغ هتق هب هدش

 راهب رد .مدوب فورصم یرکشل یاهراک هب لپ هتخت رد لاس کی تدم ات
 رد هک دوب نینچ نیا . داد خر نم تهج هب یبیرغ ٌةهعقاو هار نیب رد «مدش نغ هتف مزاع

 هنب اهرتش هک ییاجنآ فارطا یاهوک رد «زاین و زغ هب موسوم لزانم زا یکی
 نیا رد «دنداتفا رود نم زا نم ناهارمه ًاقافتا .متفر شدرگ تهج هب دندیرچ یم
 رجنح زا ریغ نم « دومن هلمح نم هب دوب هدش یشحو هک ییاهرتش زا یکی نیب
 ار ندیود یانب یگرزب گنس رود هب اذهل متشادن دون اب هبرح رگید یکچوک
 یلکب نم هکنيا ات دومن بقاعت نیههزا گنس رود هبترم دنچ هناوید رتش «متشاذگ
 تظافح تهح هب اروبجم « دشن ادیپ یدحا نم ناهارمه زا مدید نوچ .مدش هتسح

 .دایز دجاسم اب دشابیم یسدقم رهش .تسا ناتسناغفا یلامش رهش نیرتگ رزب فیرش رازم -*
 یترایز زک رم نیرتگ رزب دننزیم نیمخت یدالیم مهدزناپ ؛دس ات ار شتمدق هک یبا دحسم

 ( ۱۵ هحفص ۰۱۳۵۹ نمهب ۱۱ هرامش ۳۰ لاس امغی) .تسا ناتسناغفا "

 (برالا یهتنم) نهاریپ زا یعون
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 مامت توق اب هتشادرب ار یگرزب گنس هعطق کی و مدش وربور رتش اب هداتسیا دوحن
 هکنیا نودب ًاروف دمآ رد وناز هب رتش گنس نیا تبرض زا «مدز رتش شوگ انب هب

 و رس .مدیرب ار رتش رس هدیشک ار رجنخ دنک تک رح رتش هرابود مهدب تصرف
 ناح هنوگچ رتش هکنیا ندید و یگتسح تدش زا . دش هدولآ شنوخ زا متروص
 مدمآ شوه هب یتقو دوب شوهیب تعاس کی ردقب .مداتفا هدرک فعض نم ده د یم

 زا تم ردق نيا ات نم یاهرک ون نوج مدش فوعشم یلیحخ «تسا هدرم رتش مدید
 رارق و دنوش هبنتم ات دندز قالش یس ار مادک ره مدومن مکح . دندوب ربخ یب نم

 زا یلیلق تدم تهج هب و مشاب هتشاد یصخش راک تقو ره نیا زا دعب هک مداد

 اب هشیمه «تمدح هب کیدزن یاهرک ون زا رفن هس ود دیاب «موش ادج دوخ نیظفاحم
 .تسا تارطاخم زا رپ ایند هک اریز « دنشاب نم

 نغ هتق هب تشک زاب ۸

 نم و دندش فوعشم یلیح نم ندید زا اجنآ رکشل «نغ هتق هب دورو زا سپ
 دوخ دنزرف روطب ار ام مامت مردپ .مداد رکشل مومع هب ار ماغیپ نيا مردپ لوق زا
 تبسن « دراد متسه نامحرلادبع هک نم هب تبسن هک هناردپ تبحم نامه و دسانشیم

 دنتفگ دنلب زاوآ هب ترسم لامک اب رکشل مامت ماغیپ نیا ندینش زا . دراد مه امش هب
 دمحم رادرس») نامدوخ ردب نابرق هب ار دوخ لاح میرضاح ام زا یکی ره هک

 .مدیناسر مومع هب زیمآ تّبحم تاماغیپاب ار مردپ مالس زین و .مییامنب « ناخ لضفا

 دورو مارتحا تهج هب ماظن یلاها اجنآ رد و متفر دوح لزنم هب نآ زا دعب

 هظحالم تهج هب دعب زور .دندومن یزاب شتآ هداد بیترت یبوخ ینامهم نم
 رگید زور .مدیدرگ رکشتم هتفای مظنم ار زیچ ره هتفر هناخپوت و اهنزخم و هناخروق
 «ناخیلات رکشل هظحالم تهح هب هتفه کی فقوت زا دعب .مدید ناس ار رکشل مامت

 نم دورو زا ناشخدب یاهریم .متفای مظن لامک رد مه ار رکشل نیا .مدش اجنآ مزاع
 کشم هن و هرقن قاری و قیز اب بسا سأر هن و شوهم هچب مالغ رفن شش هدش ملطم
 رد .دندروآ نم تهج هب شکشیپ روطب یزات هدالق ود و شوق هلعب جنپ و لسع

 هلسارم زین و مداتسرف رگید ییایاده و تعلخ روک ذم یاهریم تهج هب مه نم ضوع
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 نم هب ما هدوب ناخیلات رد هک ینامز ًالبق هک مدرک اهنآ ناشن رطاح هتشون اهنآ هب
 نداعم هلمح زا هک « دیهدب نم فرصت هب ار نداعم یضعب هک دیدوب هداد هدعو

 کی و الط ندعم جنپ و درز توقای ندعم کی و ینامیلس گنس ندعم کی روک ذم
 زونه ما هدرک قیقحت مومع زا هک یرارق زا و دشابیم رگید نداعم و دروحال ندعم

 هب ار روبزم نداعم روک ذم یاهریم نم ذغاک لوصو هب . دیا هدرکن هدعو یاثیا

 (ردپ تهج هب رگید یفیاحت و یتمیق یاهگنس زا هعطق دنچ دنداد نم فرصت

 .مداتسرف

 نیا رحآ رد و دادنخر دشاب هرک اذم لباق هک هزات هعقاو لاس ود تدم ات

 دومن راضحا لباک هب ار ناخ مظعا دمحم میومع «ناح دمحمتسود ریما مدج تدم

 . درک .ررقم نغ هتق تموکح هب دوب مردپ یومع رسپ هک ار ناخ ثایغلادبع رادرس
 لاس رد نم ار ناخ دیشرلادبع هب موسوم ناخ ثایفلاد ءرادرس نیا رسپ
 دومنیم یّدعت ایاعر هب تبسن نوچ «متشاد ررقم دابآ لالج تموکح هب.ق. ۵

 فقوت لباک رد یدنچ هدیدرگ لباک مزاع میومع ناخ مظعا دمحم (مدرک شلوزعم

 زا میومع تک رح تقو .تفر تسوحن و مرک هب ینعی شدوحخ *قباس تلایا هب هدومن
 نيا رد .مدومن تاقالم ار وا یروش لزنم رد هدرک تک رح ناخیلات زا نم «نغ هتق
 خلب هب وا اب # *هدومن تاقالم ار وا هتفر کییا هب هک دیسر مردپ زا یماغیپ عقوم

 یسوب تسد هب اجنآ دورو زا سپ هدش کبیا مزاع یروش زا اذهل میامن تعجارم
 .مدرب رس هب اجنآ ار ناتسمز مامت هدیدرگ لپ هتخت مزاع ًاقفتم هدش لیان ردپ

 دابآ ناخ تموکح هب باصتنا ٩

 و تفای تافو نوعاط ضرم زا ناخ ثایغلادبع رادرس زورون عقوم رد
 دمحا ناطلس رادرس تقو نیا رد دوب هدرک زورب تاره رد مه تاشاشتغا یضعب

 قباس :نتم رد ت#

 مدومن :نتم رد +
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 ار تاره تموکح *ناریا هاشداپ نیرومأم زا یکی اب مردپ یومعرسپ ناحن

 ریما مدج .دوب هدروآ مهارف شاشتغا راهدنق تالاحم رد صخم نیا .دنتشاد

 هب . دندش تاره مزاع لباک زا هیلاراشم هیبنت تهج هب میومع اب لاخح دمحمتسود

 ۱ هارف حتف هدّرم راهب لوا رد دندومن هرصاحم هام دنچ ات ار تاره ٌةعلق احنآ دور و

 مردپ هدژم نیا تهج هب هنارکش مسارم یادا زا دعب مدیدرگ رورسم هدیسر خلب رد

 داتسوف دایآ نا هب رکشل تسایر و تموگح بارم

 زا مه یفوتم ناحخ تاینلادع رادرس .دندوب هدومن لیم و فیح ار ناشدوحخ تالحم

 تموکح زا تبابط هب شدادعتضا هکلب ؛تسا هدوب عالطا یب یلکب یتیالو تاروما

 مک مه یردقب و دومنیم تبابط فرص ءار دوخ تاقوا رثک | هک اریز «هدوب رتشیب
 هک ار یدزد هدیسرت ناشحدب یاهریما زا رفن کی تادیدهت زا هک تسا هدوب لاح

 هاشریم شمسا هک مه ناشعدب ریم نيا و تسا هدوب هدرک اهر «هدوب سوبحم ًاقح

 هب «هاشراد ناهجریم شرسپ و دوب هدش توف دوب هدرک ار فالحخ تک رح نی یا و مان

 دیصریم شا هدازردارب مه ار یلع فسویریم ینعی هاشریم ردارب و هتسشن وا یاج

 هکنیا اب یلعفسوی ریم رسپ و « دوب هدناسر لتق هب نم ندمآ زا لبق لاس کی مان هاش

 ابابریم . دوب هدش ررقم شردپ یاج هب دوب رمخلا میاد و یک ایرت و عضو هناوید

 هک هاشریم ةویب نز هب هوب هدش توف ردارب ود زا لبق شردپ هک مشگراح کیب

 ۱ زا مه کیبابابریم دندومنهلمح مش هدش ریفمهعقاو نیا زا هاشراد ناهج رب

 هدمآ دابآ ناحن هب مه هیلاراشم «دابآ ناح هب نم دورو زا لبق هدزمن رارف سبحم

 ۱ «تسا هدش شاف هرقف نیا هک ۳ ۰ ُ

 . ۵ وب

 تسود ةدازردارب ناخ دمحا ناطلس (.ق.۰۱۲۷۹-) .م ۱۸۲ لاس رد تاره مکاح +

 . درک یم تموکح ( هاش نیدلارصان) ناریا رایرهش رماوا تحت زور نآ ات هک دوب ناخ دمحم

 . دشیم بوسحم ناریا تسرپ نطو و یدج ةدازهاش هناگی هک دوب هنطلسلا ماسح ناریا رومأم

 (۸۲ 4 ةحفص ؛موس دلج ۰۱۹ نرق رد نا یسایس طباور خیرات)
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 و هتشذگ لاس زا هام تشه رکشل بجاوم مدید دابآ ناع هب دورو زا سپ نم

 تایقاب و تایلام هک دوب نيا نم راک نتیسخن تسا هدیسرن لاس نیمه زا هامراهچ
 ار یرکشل هداتفا سپ قوقح هدومن لوصو دندوب راکهدب ءزح ماکح هک یغلابم

 بحاص اب مه ناخیلات رومأم رکشل راوس دصراهچ و زابرس حوف ود ًاقافتا .مناسرب
 رادرس یلاح مک تدش زا و دندوب دابآ ناح رد مقوم نيا رد ناشدوخ یاهبصنم

 هدناسر دوخ فرصم هب هدومن لوصو ار یتبالو تایلام زا یغلابم ناحخ ثایغلادبع

 5 ِك .دندوب

 ةنيک ثعاب دیدرگ اهنآ فالخ تاک ر ح یریگ ولج بابسا هک نم دورو
 ک رحم ار رکاسع مومع هک دوب نیا « دندرک یفالت تهح هب هک یراک لّوا هدش اهنآ

 دمحم هب موسوم ناحن ثایغلادبع رسپ .دنیامن رارف لباک هب هدومن شروش دندش
 هتفگ شردپ زکشل ؛درک رس ًامسا طقف و دوب دابآ ناخ رد هک مه ناخ زیزع

 هک شدوح ناراتسرپ و نیملعم دوفن تحت رد ًالماک .تشاد رمع لاس هدزای « دشیم

 صاخشا نیا . دوب هدش مقاو دندوب تسدمه روک ذم جارحا یاهبصنم بحاص اب

 و دشابیم اهنآ یاقآ لام ًامتح تیالو هک دندرب ورف اهزابرس رطاح رد ًاحردتم
 هب و تسا یا هناقمحا راک وا هب هلخادم نداد و نامحرلادبع تموکح ندرک لوبق

 تعجارم لباک هب ناشدوخ یقیقح یاقآ رسپ اب ًامامت دیاب هک دندرک یلاح اهنآ

 مدج توف ربخ انثا نيا رد و درک خوسر اهزابرس رطاخ هب تاکیرحت نیا . دنیامن

 . هراوس و حوفود یاهزابرس رثا تشحو ربخ نیا زا . دیسر ام هب مه ناخ دمحمتسود

 ةناخ یاهب رد دندرک یم یعس هدومن تیعمج نم ٌهناخ فارطا هب هدش یرح روک ذم
 .دندومن قرفتم ار اه یغای هدمآ نم رکاسع یلو «دننکشب گر زب یاهگنس اب ارم

 ار اهنآ هک اهنآ یافویب یاهبصنم بحاص «نکیل دندش ممصم لباک نتفرب اهنيا هچرگ |
 .دنورب اهنا اب دندیدن ار دوخ حالص « دندوب هتشاداو یراتفردب نیا هب

 هتشون نم هب هضیرع هدش سویام و فئاح روک ذم یاهزابرس زور هس زا دعب
 .دندوب هداد بیرف ار ام ام یاهیصنم بحاص دنتشاد راهظا و هدومن وفع یاعدتسا

 دعب . دیهدب نم هب دنا هدوب شاشتغا ک رحم هک ار یصاخشا یماسا مداد باوح نم

 وفع ار نارگید «کر حم صاخشا زا ریغب هک مهدیم هدعو ؛مدش ملطم هکنيا زا

 صعرم « دیراد راکنا روک ذم یماسا نداد زا رگ اهک مداد باوج زین و میامن



۵ ۰ 

 . دزن یتسرهف باوح رد اهنآ مرادن مزال ار امش نم هک اریز «دیورب لباک هب دیتسه

 بصنم رفن دنچ و بیان رفن دنچ و ناتیپاک رفن تشه یماسا هک دنداتسرف نم
 ملعم و ناراتسرپ یماسا تسرهف رحخآ رد و «دوب هدش حرد نآ رد رکشل یاهراد

 اب صاخشا نیا هک دندوب هتشاد راهظا و دندوب هتشاد روک ذم ار ناخ زیزع دمحم

 .دنیامن قافتا امش تفلاخم هب.هک دندوب هدروح نآ رق مسق رگیدکی

 ناتیپاک رفن تشه هدومن وفع ار اهزابرس نم تاعالطا نیا لیصحت زا سپ

 ارچ ؛مدومن صحرم ار جون یاهراد بصنم و دنتشاذگ پوت نهد هب نداد مکح ار

 یمارآ عقوم نیا رد هلیسو نیا هب «دندوب نم یافوتم یومع یاه هچب مالغ اهنآ هک

 .دیدرگ لصاح تیالو رد

 قیلاتاریم ددجم شروش -۰

 هتشاذگ ار یرگ یغای یانب « دیسر قیلاتاریم هب مدج توف ربخ هک نیمه
 یلاها ک رحم هک داتسرف نیغ هتق هب دایز هراوس اب ار ناحخ دارم ناطلس شدوحخ رسپ

 و ماظن هدایپ حوف هس رب لمتشم لمکم رکشل هتسد کی نم . دنیامن شاشتغا هدش

 یگ درک رس هب فیدر هدایپ رازه ود و ماظن راوس رازهکی و پوت هدارع هدزاود

 : مدوحخ و متشاد ررقم نایغای هیبنت تهج هب ناخ مالغ رادرس و ناخ ملع دمحم رادرس

 نیا ع ورش رد موش یقالتم نمشد اب نیران رد باروش هار زا هک مدومن هدارا
 ناح ملع دمحم رادرس هک دوب نیا نآ و «داد خر ةناتخبدب هثداح ؛یماظن تک رح

 ررکم . دیامن تکر ح رتولج رکشل زا راوس تسیود اب هشيمه هک دوب نینچ شتداع

 لقع فالخ راک امش لثم یگرزب بصنم بحاص تهج هب هک دوب هدش هتفگ وا هب

 ود تک رح یانثا رد یزور . دزادنیب هرطاخم رد ار دوخ لوارق شیپ نودب تسا
 هلمح وا هب ًاتبقن دندوب هدرک ناهنپ اههوک بقع رد ار دوخ هک ینغ هتق ٌهراوس رازه

 رارف هب ور هدش ملطم نایغای دادعت زا هک ناحخ ملع دّمحم رادرس ناهارمه . دندروآ

 عاجش صاخما رفن دنچ اب تشادن ندش میلست تداع نوچ رادرس دوح یلو « دنداهن

 رکشل هب ربخ نیا یتقو .دندش هتشک اهنآ همه ات دندرک گنج هدومن یگ داتسیا

 دنربب ار روک ذم رادرس شعن اه یغای هکنيا زا لبق ماظن هراوس هتسد کی « دیسر



۱ 

 فرط هب هدروخ تسکش ینغ هتق یاهراوس یتخس گنح زا دعب هتخاتاهنآ بقع

 .دنتشاذگ گنج نادیم رد لوتقم و یمحنز رفن دصیس و دنتخیرگ نیرا ۱

 هک اریز «داتفا قافتا نیران رد یتخس گنج «دروخودز نیا زا دعب زور

 باتفآ ع ولط لّا زا .دندوب هدرک عامتجا اجنآ رد اه یغای زا راوس رازه لهج

 هناریلد یلیخ نمشد و تشاد #همادا گنج نیا * رصع ات و هدیدرگ هلمح هب عورش

 رد .دندرک رارف رمالارخآ هکنیا ات « دندومنیم هلمح دیدجت ًالاصتا و دیگنحیم

 یئزج یلیخ نم رکشل نیلوتقم ؛نمشد یاه یمحز و هتشک لباقم رد گنج نیا
 زا ناح مالغ رادرس و دندش یمجنز و هتشک رفن یس طقف نم رکشل زا ینعی دندوب

 نیا دندش یمحز و هتشک مک ردق نیا ام فرط زا هکنیا ببس و « دوب نیلوتقم هلمح

 دندوب هرهب یب گنج نف زا نمشد نوچ و دندوب بترم ماظن هدعاق هب ام رکشل هک دوب

 فلت ار اهنآ زا یلیح ام یاهپوت تهج نيا زا . دندشیم عمتجم هطقن کی رد همه

 ۱ هومن

 لباق گنج مضو مدومن راختفا یلیخ مدوخ رکشل هب نم زور نآ ردآ

 رد . دنتسه علطم هک دننادیم ار گنج نیا ردق یصاخشا .دوب دیجمت هنوگ ره

 هچ دزابن ار دوخ صخش و «دنیامن هلمح هبترم کی دایز نمشد ردق نیا هک یتروص

 هک تسا یهوک لثم فاص نادیم رد رفن رازه لهچ روهظ .تشاد دهاوخ تلاح

 ۱ < ۱ 5 . دیامن تک رحب

 ۱ نغ هتق رومأم تارابحا لیصحت تهج هب هک ارم یاه سوساج زا یکی

 ۱ دیسر نغ هتف هب نم حتف ربخ یتقو « دوب هدرک سبح ناخدارم ناطلس.«مدوب هدومن

 هب هدش راوس یبسا هیلاراشم .دیامن رارف دندومن کمک نم سوساح هب اه یضعب

 راهظا دمآ شوه هب یتقو هداتفا شوه یب دورو ضحم هدمآ نم دزن ًامیقتسم تعنات

 نیا قیدصت هب « دندزیم نم هب قالش لهج یزور هزور ره سبح تدم رد» :تشاد

 نيا زا «تسا هایس لاغذ لثم هیلاراشم ندب دنداد عالطا نم هب رکشل ناحارج رما

 راوناخ و یلاها مامت داد عالطا نم هب هیلاراشم .تسا هدمآ هچ وا رس رب دش تباث

 یرصع :نتم رد - *

 دادتما :نتم رد
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 ناح مالغ بیان ًاروف نم .دنراد اجنآ زا تک رح لای دوخ تظافح تهج هب نغ هتق
 رس هک .مداتسرف هناخپوت و ماظن هراوس اب دوب لبنت نکل «لقاع صخش هک ار ینارد

 دشابیم ناشعدب هب روک ذم صاخشا روبع لحم هک یگنت ةرد مقوم رد ار هار

 مسق نیا هب .دنورب رکشل ةتسد نیا اب دندوب ناخیلات رد هک یماظن هدایپ زین و دنریگب

 هک ناشحخدب یاهریم زا رفن هس ود اب ار زو دنق یضاق هدومن یریگ ولجاهنآ رارف زا
 باروش هار زا دندوب فورعم یلیح و دنتشادیم مرتحم یلیح ار اهنآ تیالو یلاها

 5 .مداتسرف مدرم تلامتسا هب

 تهج هب نتخیرگ و تسا دودسم اهنآ رارف هار دندید نوچ نغ هتق یلاها

 ام رکشل اب تمواقم بات اهنآ رکشل هک دنتشاد مولعم زین و تسا نکممان اهنآ
 هداتسرف املع و روک ذم یاهریم طسوت هب نم هک ییاه هدعو زا نیا رب هوالع و درادن

 نم اهنآ باوج رد .دندومن ضامغا و وفع یاعدتسا هدمآ نم دزن هدش نئمطم مدوب

 هکنيا الوا : دومن مهاوخ رظن فرص اهنآ شروش نیا زا طرش ود هب هک مداد ینالعا

 تلود هب اهنآ دالوا و اهنآ هک دنیامن دهع هدومن دایمسق لوسر و ادخ مانب دیاب اهنآ

 ریخ فالحرب دوخ یاسر و اهریم کیرحت هب و دومن دنهاوخ یرادافو ناتسناغفا
 ةميرح هیپور * کل هدزاود اهنآ دیاب هکنيا ًایناث «درک دنهاوخن یمادقا تلود نیا

 یلاها مامت هدیسر اهنآ زا باوج هلصاف ک دنا هب . دنهدب ار دوخ فالحخ تک رح نیا

 نم دالوا و نم هب دندرک راهظا و دندومن لوبق ًاقفتم ار قوف ؛روک ذم طیارش
 رد ناح ات و دنگنجب نم یه نمشد اب دوب دنهاوخ رضاح هشيمه هدومن یرادافو

 هک اهنآ ماشحا و لاوما مداد هزاحا نوج زین و دنیامن تمدحت نم هب دنشاب هتشاد ندب

 نانتما راهظا « دشاب ناشدوخ فرصت هب تشاد شزرا هیپور نویلیم تسیب ًابیرقت
 هب نم تموکح تحت تیالو یلاها هداتسرف مردپ دزن ار همان دهع نیا نم .دندومن

 ۱ ۱ . دندش دوحن نارذگ لوغشم#تینما

 یقاب تایلام تباب زا هک هیپور کل هاجنپ هک دوب نیا مدرک هک یمادقا لوا

 راشفا ج ريا :ناتسچولب و ناتسیس هب یهاگن) .تسا هیپور رازه هد لداعم کل ره - *

 ۱ ۱ ( ۲14 دحفص ۰۱۳٩۳ «نارهت «ییارضخ «یناتسیس

 هقیاط :نتم رد
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 زایا هفیاط مقوم نیا رد .متخادرپ ار یرکشل قوقح مامت هدومن لوصو دوب هدنام

 و ناشحدب نیب هک یراجت مسر . دندش نم تمحز بابسا یلیح ناشخدب یاهرحات

 ود نیب هدش راوس هتفه یاهزور زا یضعب هک دوب نیا « دندومنیم تراجت نغ هتق

 یاه هتشک صوصخم یاهزور نیمه رد هشيمه و دندومنیم ترفاسم روک ذم لحم

 ررقم ار زابرس رفن دنچ ؛اهلتق نیا یریگ ولج تهج هب دشیم ادیپ ًارارمتسا دایز

 راوس رفن دنچ هب زین و دنشکب *یلوارق ار هار دنیامنب ار دوح هکنیا نودب متشاد

 اهنآ هب و دنیامن رورم و روبع هار رد هدش سبلم یتیعر سابل هب مداد مکح

 یاهزابرس هب یهوهعم یناشن هب دیامن هلمح امش هب یسک رگ ا هک مداد لمعلاروتسد

 .دیدرگ رهاظ هلئسم نيا ؛متشاد لای هک یروطب «دنهدب ربخ هدش یفخم

 روک ذم یاهراوس « دندومن هلمح نم یاهراوس هب یناشخدب راجت یزور

 ربح ار هدش یفخم یاهزابرس دنداتسرف راوس یکت زیت بسا اب ار رفن کی ًاروف

 رفن هاجنپ ًابیرقت .دندیسر مولعم هطقنهب هتخات عالطا ضحم روک ذم یاهزابرس «هداد
 ار اهنآ قاری و نيز و هحلسا نم «دندروآ نم روضح هب هدومن ریسا ار راجت نیا زا

 ةيپور رازه هد و مداد هناخپوت هب ار اهنآ یاهبسا و .مدومن میسقت دوخ یاهراوس نیب

 .مدومن طبض مدوحن ٌةهنازحخ تهح هب دنتشاد دوح اب هک دقن

 دندومن رارقا مدرک اهنآ اب هک یلاوئس و باوج نیب رد روک ذم صاخشا

 هدرک یم ینز هار تسا هدوب لاس ود # دنتشاد ترفن یلیح هنغافا زا هکنیا ببس هب هک

 ار دوخ ناح هداد هیپور رازه ود یصخش ره هک دندش یضار هیلاراشم هجرگ | . دنا

 زا یلیح هک ارچ « دنتشاذگ پوت نهد هبار اهنآ همه مداد مکح نم یلو ؛ دنرخب

 هب رازاب ودرا زور رد تسایس نیا .دندوب هدومن تراغ و هتشک ارم هانگ یب یایاعر

 و دنروخب رازاب ودرا یاهگس ار اهنآ تشوگ دنراذگب مداد مکح «دمآ لمع

 نفد لوغشم هک ینیح رد . دشاب هداتفا اجنامه رازاب مامتا ات ار اهنآ یاهناوختسا

 نامه «دوب ربح یب اهنيا لتق ُعقاو زا هک هاشراد ناهجریم «دندوب اهنآ یاهناوختسا

 هدومن دیدهت ار وا و هداتسرف ناحخ ثیاغلادبع دزن ًالبق هک داتسرف نم دزن ار یصخش

 یلوارغ ۰«نتم رد #
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 نم تهج هب یذغاک صخش نیا. دوب هدرک صالح وا سبحم زا ار دزد رفن کی

 مادک هب دوب هدرک راسفتسا نم زا روک ذم ذغاک رد هاشراد ناهحریم هک هدروآ

 هب ار اهنآ روک ذم هلسارم لوصو هب دوب هتشون و ما هدومن سبح ار وا یایاعر تأرح

 و ردپ هب منکن ار راک نيا رگ اهک دوب هدرک دیدهت و میامن میلست هلسارم لماح
 تسود هک ناشتفلاخم هب ار ناشحخدب یلاها متسه یعاس نم هک تشون دهاوح میومع

 ماع رابرد هب دنلب زاوآ هبار روک ذم ُهلسارم نم «منازیگنارب دنشابیم اهنآ یقیقح
 هاشراد ناهجریم « ذغاک نیا نتشون تفو ایآ مدرک لاوئس لماح زا و مدومن تئارق

 داد باوج روک ذم هلسارف لماح ؟هتشادن هار یللخ وا ساوح رد و تسا هدوب ملاس

 ریسا امش هک ار یصاخشا تسا هدومرف مکح نم هب هلسارم بحاص « ريم نم هاشداپ

 دهاوخ تامادقا امش تفلاخم هب روک ذم ریم الاو مربب وا دزن گنردالب دیا هدومن

 هبنتم هیلاراشم یلو «دیئامن لمأت یردق دیوشن دنت و ریفغتم مداد باوج نم «دومن
 هب» :تفگ و دیئامن میلست ار اهریسا اروف هک تشاد راهظا هناروسح ًاددجم هدشن

 میاهرک ون هب یملکت رگید نودب نم «.دیا هدومن سبح ار ام یایاعر تأرج مادک

 وا دعب . دنشکب همسو اهنز لثم ار وا یاهوربا و دننکب ار وا لیبس و شیر مداد مکح
 شیر .مداد ناشن هدرب دوخ اب دوب هداتفا راجت داسجا اهناوختسا ؛یقب هک ییاج ار

 هک دربب دوخ ریم دزن هک مداد وا هب هتشاذگ یعفبرز ةچراپ رد ار وا لیبس و

 .دنادب دوب هتشون نم هب هک هلسارم باوح ار راک نیا هدش هبنتم هیلاراشمریم

 هدایپ جوف ود هک مدوخ رک اسع زا یوق هتسد کی روک ذم صخش قافتا هب

 . و فیدر هدایپ رازه ود و هیکبزوا راوس رازه کی و ماظن راوس رازه ود و ماظن
 بیان یهامهبناخ ردنکس و ناح نامز دمحم یگ درک رس هب دوب پوت هدارع هدزاود

 صخش نم رکشل یاه هدرک رس اجنآ دورو هب .مداتسرف ناخیلات هب ناخ دمحا مالغ

 صخش هب هاشراد ناهحریم , دنداتسرف هاشراد ناهجریم دزن وا باوج اب ار روک ذم
 اهنآ ندروآ یارب هک ییاهریسا نودب ارج دوب هدرک لاوئس هداد مانشد دروک ذم

 ةجراپ هدومن زاب ار دوخ تروص روک ذم صخش «یدرک تعجارم یدوب هتفر
 هک تسا نیا امش ةناقمحا تاماغیپ ندرب ةجیتن» :تفگ و هتعادنا ریم دزن ار تفبرز

 دهاوخ راک نیمه مه امش رس هب بیرق امع دییامنن طایتحا رگ ا و هدمآ مرس هب
 دوب هداد مکح شدوخ رکشل هب هدش ریغتم نم راتفر نیا زا روک ذم رویم .« دمآ
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 «هدیسر ناففا رکشل کنیا دنتفگ هیلاراشم هب هلصافالب . دیوش دابآ ناح مزاع ًاروف

 . دندومن عیطم ار ناخیلات یلاها هدش فرصتم ار تیالو

 .تخابار دوخ هدش شحوتم روک ذمریم «دیدرگ ققحم ربخ نیا نوج

 دوخ رتحد امش ردپ دنتفگ دنهدب بلق توق ار وا هکنیا ضوع هب وا یاه هدرک رس

 ظوفحم یک انلوه صخش وچمه زا ار شدوح ةک دوب هداد اهنیا هب ببس نیمه هب ار
 یصخش روط نیا هب هناروسح تاماغیپ هک دیا هدوب قمحا یلیح امش و درادب

 دیا هدوب نم ردپ روش فرط اهامش هک دوب هداد باوج روک ذم ریم . دیتسرفیم

 هدومن تروشم روک ذم یاه هدرک رس « درک دیاب هچ دیهدب تحلصم نم هب مه الاح

 مالغ لهچ و زینک لهچ و هدرک رس رفن تسیب اب ریم ردارب هک دندید حالص نینچ

 هچراپ لیبق زا نیچ فیاحت زا یلیحخ ریم ردارب زین و دنیایب نم مالس تهح هب هجب

 ريم دوخ و دنروایب دوخ اب مه هریغ و ینیج فورظ و اه هجیلاق و یمشیربا *یاه
 هب ار دوخ یاه هداوناخ زا یکی ای اهرهاوخ زا یکی هتشون یزیمآ ترذعم ذغاک

 ار دوخ تکلمم و ار دوح دناوتب روک ذم ریم ریبدت نیا هب ات « دهدب نم هب تیحوز

 . دوشن قیلاتاریم لثم شراک ماجنا هدومن تظافح

 تحلصم هب هک دش روپجم « وب مهارف ریم تهج هبهلیسو رگید نوچ

 «هداتسرف نم #تهح هب دهد همان ترذعم ًاروف «دیامن لمع دوح یاه هدرک رس

 رطاخب هک دومن اعدتسا و تشون نم رومأم رکشل یاهبصنم بحاص هب مه یذغاک
 تهج هبو دسرب نم دزن دابآ ناح هب شردارب ات « دیامنن وا تفلاخم هب یمادقا |ارحخ

 . دنروایب لمع هب یتامادقا هچ هک دوش هداتسرف ددجم مکح اهنآ

 تدم م ات هک نم یاهبصنم بحاص هب ناشخدب ناگ ولگ لزنم رد هلسارم نیا

 ار وا شهاوخ نم یاهبصنم بحاص دیدرگ لصاو دندوب هدیسر اجنآ زور هس

 عالطا ارم هعقاو نیا زا « دنداتسرف نم دزن یدصاق هدومن تماقا اجنامه هتفریذپ

 نمروضح هب رک ون رفن رازه هس اب هررقم تقو هب هاشراد ناهحریم ردارب . دنداد

 اهچراپ :نتم رد -«
 بهح هب ایا دهد همان تردعم .نسم رد ته
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 هکنیا تلع هب دوخ راتفر باب رد و هتشون هاشراد ناهجریم هک هلسارم هدیدرگ دراو
 نم هب « دوب هدومن یهاوخرذع ؛تسا ربخ یب دو لاعفا زا و دشاب یرومخم هشیمه
 یلیحخ ریم ترذعم نیا نم لایح هب متفگ اه هدرک رس هب هدومن مسبت نم . دیناسر
 ةداتسرف اب مگنجب ناخیلات یلاها اب هک متشادن یعقاو تهج نوچ و تسا حیحص
 ار اهنآ زین و مرادب وفع ار اهنآ ریمهک مدرک لوبق و مدمآ شیپ ینابرهم هباهنآ
 ار شردارب رتخد هکنیا باب رد ار هاشراد ناهجریم شهاوحخ یلو «مدومن علخم
 هدرک جیوزت میومع ار امش ؛داوناخ زا یرتخد نوچ متفگ .مدرک در میامن جیوزت
 نامز نآ رد روط نیا هب و تسا یفکم هداوناح ود نیا نیب تلصو نیمه تسا

 هلمج زا هک یبیجع ٌهلثسم تاقوا نيا رد . دیسر مامتا هب ناشخدب تاشاشتغا
 اب و میامنب ار نآ آ خرک اذم قوم نا رد دیا هک داد خر نم تهج هب دوب تافشاکم
 ۱ :مراگنیم اجنیا رد ترسم لامک

 رادرس رتخد میومع رتخد بناج زا یذغاک مدوب هتسشن رابرد هب یزور ۱
 دوحخ دصاق هب هیلاراشم . دیسر نم هب دوب لباک رد و نم دزمان هک ناح مظعا دمحم

 ار روک ذم ذغاک دیاب و دهدب مدوخ صخش هب ار وا ذغاک هک دوب هداد لمعلاروتسد
 «میا هتشاد ناب ًالبق *هکنانچ .میامن رهم ًاصخش دیاب مهار باوج و دنیبن یسک رگید
 شومارف مدوب هدناوحخ هک مه یک دنا و مدوبن نتشون و ندناوخ لیام تقو چیه نم
  تلاح هج روک ذم ذغاک ندیسر زا هک درک روصت ناوتیم عقوم نیا رد .متشاد
 منزیم فال نم هچرگ | هک مدرک اهتمالم ار مدوح هتفرگ ندیپق مبلق .متشاد هناسویام
 و مرادن تیناسنا چیه تقیقح رد متسه داوس یب نوچ منادیم یبوخ مدآ ار دوح و
 "دزن ار ایلوا حاورا زجع لامک اب و مدرک یدایز ؛یرگ ندیباوخ تقو بش نآ
 نم بلق هب یرون ایادح هک مدرک یم اعد ًاررکم هدرک هئاغتسا هدومت عیفش دنوادح

 دوخ قولخم راظنا رد ارم و مناوخب و مسیونب مناوتب ات « امن نشور ارم بلق هداتسرف
 ملاع رد .متفر باوخ هب رحس تقو ؛رایسب نتسیرگ زا دعب هاوخم هدنمرش و لجح

 هجنانج ۰ سم رد ۳



۷ ۱ 

 لثم * شیاهمشچ و هدازآ و هنایم شتماق « دش رهاظ بام یسدق یصخش مدید ایور

 کیراب شتسد یاهتشگنا «یوضیب شتروص «هوبنا نساحم «هدیشک یاهوربا «ماداب

 نهآ شرس هک یدنلب یاصع و رمک هب یتامرحم لاش « رس هب یدوخن همامع « زارد و

 تمیالم لامک هب هداتسیا نم رس فرط هب مدید تثیه نیا اب « دوب شتسد هب تشاد

 مدیدن ار یسک نوچ «مدش رادیب همیسارس نم .سیونب زیخرب نامحرلادبع : دیوگ یم

 و سیونب میوگ یم نم :تفگ هدمآ مرظن هب لکیه نامه ًاددجم متفر باوح هب هرابود

 .مدیباوح ًاددجم«مدیدن ار یسک نوچ «مدش رادیب زاب هدش ددرم نم یهاوخیم وتآ

 هرابود رگا :تفگ ریغت تلاح اب هدش رهاظ بآم یسدق صخش نامه موس ٌةعفد

 .مدش رادیب فئاح دیدهت نيا زا .مفاکشیم دوحخ یاصع اب ار وت هنیس یدیباوح

 «دندروآ نم یارب «ملق و ذغاک مدرک دایرف ار اه هچب مالغ .مدیباوخن رگید

 یدنوادخ تک رب زا هدومن مسجم دوح لایح هب متشونیم بتکم رد هک ار یتاملک

 دوح نهذ هب مدوب هدناوح هچره و دمآ یم مرطاحن هب مه رس تشپ تافورح لاکشا

 .مدومن ذغاک یور تاملک نتضون هب عورش و هدروآ

 اتفه تص ًبرقت هک ار یذغاک باتفآ عولط زا بت ات قیرط نیا هب

 یحیحص لکش مه اه یضعب و مدوب هتشون درفم ار تافورح زا یضعب تشاد رطس

 هک متفایرد زین و مناوخب مناوتیم ما هتشون هچره مدید مدومن رورم یتقو «تشادن

 هزادنا زا شیب و متشون ًاددجم هدومن هراپ ار روک ذم ذغاک .دراد دایز طالغا

 هتشون نم هب ماکح هک ار ذغاک ود کی زور نآ حبص .مدیدرگ رورسم و فوعشم

 *لباقم هد مناوخب مناوتیم ار روک ذم تالسارم بلطم مدید نوج هدومن زاب دندوب

 نم تهج هب ار تالسارم هک یشنم رابرد هب ندش رضاح مقوم رد . دوزفا مفعش رب

 نم ار تاجتشون زورما متفگ وا هب نم «دمآ نم دزن مسرلا یلع دومنیم تئارق

 تفگ هدومن مسبت روک ذم یشنم . دییامن حیحصت ارم تاهابتشا امش مناوخ یم مدوخ

 مناوتیم ونشب متفگ هدومن زاب ار یتک اپ نم «دیناوخب دیناوت یمن یلاع ترضح

 دیسیونب متفگ یشنم هب مه ار باوخ و مدرک ندناوحن هب ع ورش « ریح ای مناوخب

 شاهمشج نم رد - #*

 لباقملبام:نتم رد -چ



9۸ 

 باوج ار هلسارم دص ًابیرقت هدناوخ ار تالسارم تسیود قیرط نیا هب

 یاهذغاک و مدوبن دوخ یشنم تناعا هب جاتحم هجو چیه هب زور دنچ زا دعب مداد

 یگزات هب ارنآرق زور دنچ زا سپ .متشونیم باوج و مدناوخیم ار دوخ یصخش
 هک ار یدنوادخ تمحرم نیا حرش هداد تاروذن ایبنا و ایلوا مسا هب و مدناوخ

 مدوح یشاب هلل طسوت هب ار هلسارم هتشون مردپ هب هداد نم هب نتشون و ندناوخ تردق

 .مداتسرف

 صرع نم یشاب هلل ,تشاد دیدرت تیاکح نیا تحص باب رد ادتبا مردپ
 و دسیونب امش هب دناوت یمن دشاب هتشادن تحص هک ار یزیج امش رسب دوب هدرک

 مردپ رمالارخآ .دنیبب ار امش یور دناوتیم هنوگچ دیوگب فالح امش هب رگا
 یشاب هلل هب یتمیق تعلح و دقن (الط) هگنت رازه جنپ هدومن رواب ارم یشاب هلل فرح
 دنچ و باخنک پوت هد اب ییالط قاری ریشمش مه نم تهج هب هدومرف تمحرم نم

 هب مردپ زا هدومن دمح ار دنوادخ نم . داتسرف نم تهح هب هنیمشپ یاه هچراپ پوت

 .مدومن رکشت راهظا ایاده نیا نداتسرف تهح
 , باب رد هلصافالب دیدرگ مظنم نغ هتق و ناشخدب تایالو تاروما هک یتقو

 راوس رازه ود «ناح هاش هب موسوم تیالو نآ ریه . .مدش تالاکشا *راچد بالق

 ناتسمز رد مسرلا یلع هک ار نغ هتق یلاها لام دنفسوگ رازه هدر ضاد ررقم

 مداتسرف راوس رازه ود نم ربح نیا ندیسر هب . دندیپاج دندیرح یم نوحیح کیدزن

 یاهراوس .دنراد درتسم اهنآ قاقحتسالاب نیکلام هب اهنآ زا روک ذم یاهدنفسوگ هک

 دوح یاهبسا اب هدیسر نم یاهراوس هک دندوب هتشذگ نوحیج دور زا هدننک حارات

 دصناپ هدرک یتخس گنج نوحیج فرط نآ هب هتشذگ دوب رتمک بآ هک یا هطقن زا

 اهدنفسوگ هدیدرگ ریسا اهنآ زا مه یدایز دادعت هدش هتشک روک ذم یاهراوس رفن

 ۱ .دنتفرگ اهنآ زا ارآ
 ندیسر رظتنم هدومن فقوت بآ فرط نامه هدرکن تعجارم نم یاهراوس

 رد مردپ بناج زا نوچ .دندش بالق نتفرگ تهج هب نم زا لمعلاروتسد و کمک

 هب ار اهدنفسوگ دنیامن تعجارم مداد مافیپ اهنآ هب دوب هدیسرن یمکح نم هب باب نیا

 راجود :نتم رد *



۹ 

 نوچ « دنهدب فراعت نم هب ار دنفسوگ رازه شش دنتساوخ هتشاد درتسم شنابحاص

 هتفرگ سپ ناگ دننک حارات زا هک ار هدش امغی لام ثلث کی هک تسا نیا تیالو مسر

 تشه ضوع رد یلو «مدرگن لوبق دنفسوگ نم . دنهدب دوحخ نارمکح هب دیاب دوش

 هب ار هیقب هداد دوخ یاهراوس هب ار الط رازه هس .مدومن لوبق اهنآ زا الط رازه

 نم دوش دیدجت قافتا هنوگ نيا رگ ا متشون هاشریم هب و مدومن فرصت مدوحخ تهح
 . دومن مهاوخ ع ازتنا وا زا ار بالق تیالو

 دومن دهعت هداتسرف ایاده یضعب دومن یهاوخرذع باوج رد روک ذم ریم

 ار ییاهریسا هتفرگ هگنت کل کی و دش دهاوخن مقاو تاقافتا هنوگ نيا هرابود هک

 دعب . دیدرگ نم دیاع الط رازه هد مه هلماعم نيا زا .مدومن صلختم مدوب هتفرگ هک

 هس هتسناد منتخم ار عقوم نم و دیدرگ لصاح تینما تایالو نيا رد هعقاو نیا زا

 زا یذغاک تقو نیا نراقم .مدوزفا نامدوح هنب یاهلام هب رتش رازه ود و وبای رازه

 «دوخ تک رح زا لبق هام کی و دراد ار نغ هتق هب ندمآ لایخ هک دیسر نم هب مردب
 . دیرواپب فیرشت یتمالس هب هللاءاشنا مداد باوج مه نم . داد ذهاوخ عالطا ارم



 مود لصف

 اراخب هب خلب زا ناخ نامحرلادبع رارف

 ناخ دمحمتسود ریما توف و تاره فرصت ۱

 فوطعم تاره فرط هب ار دوخ باتک ناگ دننک هعلاطم هحوت دیاب لاح
 جازملا لیلع « * دزوآ هلمح تارههب ناحخ دمحمتسود ریما مّدج هک ینامز .مرادب
 . دومنیم شردپ یراتسرپ فرص ار دوخ تاقوا مامت ناخ یلعریش رادرس و دوب

 رادرس و ناخ نیما دمحم رادرس و ناخ مظعا دمحم رادرس لثم شرگید یاهرسپ
 یلع ریش ینعی ناشدوح ردنا ردارب اب هک یتوادع و ضغب ببس هب ناح ملسا دمحم

 «دوب ناخ دمحمتسود ریما نمشد هک تاره مک اح ناخ دمحا ناطلس اب دنتشاد ناخ

 ابجع) دنتخاس ردکم یلیح ار دوح ردپ دوح راتفر نيا زا . دندوب شزاس لوغشم

 نینج هب تقوجیه نم دنکن ادح ( دندشیم تسود دوخ ردپ یاه نمشد اب هک

 شن .تفای تافو ناخ دمحمتسود ریما تقو نیمه رد .میامن مادقا تشز یاهراک
 +. دندومن نفد یراصنا هللادبع هحاوح رازم برق تاره رد ار وا

 یونعم و یدام یاهکمک اب ناخدمحمتسود ریما (ع ۱۸۲۱۲ -) .ق.۰ ۱۲۷۹ لاس رد #۷

 حلسم هک نیمه و دوب تازیهجت لوغشم ناریا تلود هیلع رب ناتسودنه تموکح و ناتسلگنا

 هام هد زا سپ تاره . دومن تمیزع تاره فرصت دصق هب نابروغ ةعلق هب هلمح زا سپ دش

 . داتفا ناخ دمحمتسود تسد هب نآ تموکح و دش میلست هرخالاب تمواقم

 میلست زا زور هد زا سپ و دوبن نمی شوخ نادنچ داخ دمحمتسود ریما یارب تاره حتف +

 . دیدرگ نفد یراصنا هللادبع هجاوخ رازم برق رد و دومن تافو رهش نوریب رد تاره رهش
 یلصفم خیرات هدام ناخ دمحمتسود ریما گ رم تبسانم هب یوره یسدق ازریم یجاح موحرم

 ۱ ۱ ۱ ۱ :تسا نیا شرخآ تیب هک هتفگ
 ق »۱۲۸۰ هللادبع هحاوخ شنفدم شخبرات یارب یسدق تفگ



ِ 

 ناخ یلع ریث رادرس ندیسر تراما هب ۲

 ناتسناغفا تنطلس هب دنناوت یمن دندید شیاهرسب نوج هعقاو نیا زا دعب

 نودب ناشدوخ هدومن نالعا ناتسناغفا تراما هب ار ناحخ یلعریش رادرس « دنوش لیان

 ریما . .دندش مزاع ناشدوح یتموکح تایالوهب ؛ناحن یلعریش ریماعالطا و ءزاجا

  بوقعی دمحم شدوخ رسپ . دنتفر *هتشاذگ او ار وا شیاهردارب دید نان یلعریش

 هب دورو زا سپ . دیدرگ راهدنق مزاع شدوخ هدومن ررقم تاره مک اح ار ناحت

 تاره زا میاهومع هک نیب نيا رد .دندماين وا تاقالم هب شیاهردارب مه زاب راهدنق

 رهن هدجه مک اح هک ناح ملسا دمحم رادرس « دندوب هتفر دوخ تیالو هب هدومن رارف

 مهارف هب ع ورش ًاروف «دندوب تسوخ و مرک مک اح هک ناحخ مظعا دمحم رادرهس و خلب

 . دندش لباک فرط هب تالاکشا ندروآ

 یلع دمحم رادرس «تسا هتفریم تاره فرط هب لباک زا مّدج هک ینامز

 دمحم . دوب هتشاد ررقم لباک تموکح هب ار ناخ یلعریش ریما گر زب رسپ ناح

 یبوشآ الاو دیایب لباک هب ًاروف هک دومن رارصا هتشون راهدنق هب شردپ هب ناخ یلع

 مزاع شناردارب هیبنت نودب ناخ یلع ریش ریما ربخ نیا ندیسر هب .دش دهاوخ اپرب

 شردنا ردارب هک ناح مظعا دمحم رادرس اب دیاب لّوا هک لایخ نيا هب دیدرگ لباک

 هک ییافو یب تهح هب ار شدوح یاهردارب دعب «دیامن مامت ار وا راک هدیجیپ هدوب

 . دیامن هیبنت دندوب هدرک

 مظعا دمحم رادرس میومع دزن ینآ رق ؛نینزغ دورو هب ناخ یلعریش ریما

 ریما رتگ رزب رسپ امش نوچ داد ماغیپ وا هب هداتسرف تسوحن و مرک هب ناح

 مهاوخ مدوحن مرتحم و گرزب ردارب ار امش هشیمه نم # دیشابیم ناخ دمحمتسود
 دمحم رادرس . دیئامن تاقالم ارم هعفد کی هدمآ نینزغ هب ًاروف امش دیاب .تسناد

 تادهعت ردارب ود نيا و « دمآ ناخ یلعریش ریما تاقالم هب هدش نتمطم ناحخ مظعا

 هتشاذگ او ار شیاهردارب :نتم رد *

 دشابیم :نتم رد #



1۲ 

 رادرس دوخ گرزب رسپ میومع نآ زا دعب .دندرک رهم نآ رق هدومن دیدجت ۲ دوح

 دوخ ینارمکح لحم هب شدوح هتشاذگ ناحخ یلع ریش ریما اب ار ناخ رورس
 . دمآ لباک هب نا یلعریش ریما . دومن تعحارم

 رد هک ناح ملسا دّمحم رادرس «نینزغ هب ناخ یلعریشریما دورو نامز

 تاقوا نیا رد ؛ دمآ خلب هب ًاروف هتشاذگ ار دوخ لاوما و لایع «تشاد فقوت نایماب

 *تسا یدسفم صخش ناح ملسا دمحمرادرس هک متشون وا هب نم . دوب خلب رد مردپ

 هب هیلاراشم نوج داد باوج مردپ دیهدن هار دوح هب ار وا و دییامنن تیوقت وا را

 .مریذپن ار وا مناوت یمن «تسا هدروآ هانب نم

 ناخ مظعا دمحم رادرس میومع ابهک یتادهاعم کرت ناخ یلع ریشریما

 . یگنرز صخش هک ناخ نیالا قیفر را درس یگ درک رس هب یرکشل . دومن دوب هدرک
 هب هدرواین تمواقم بات یوق نمشد نینچ نیا اب میومع . داتسرف وا تفلاخم هب دوب

 ناح یلعریش ریما و تخیرگ ناتسلگنا هکلم ترضحیلعا ک اح هب ناتسودنه فرط

 مردپ لویت هب مدج و ثشاد مردپ هب قلعت هک ار رک ولو تمرذ و زاد هتک تالاحم

 دمحا هدرپس تقو نآ رد روک ذم تالاحم . دیدرگ فرصتم «دوب هدومرف تمحرم

 رم هنایذعت راتفر نیا . دوب هدش گر زب مردپ تسد ریز هیلاراشم هک دوب یریمشک
 دسفم صاخشا یلیح . دومن فلاخم وا اب ار شیاهردارب تالایح ًارهق ناحخ یلع ریش

 زا . دندروآ ناجیه هب مردپ بلق رد ار ناخ یلعریش ریما نمشد هک دندوب رضاح مه

 و ناخ فوئرلادبع رادرس یکی و ناخ ملسا دمحم رادرس یکی صاخشا نیا ةلمح

 بحاص دالوا زا ناخ نیما دمحم رادرس نيا . دندوب ناخ نیما دمحم رادرس یکی

 .دندوب دسفم یلیخ صاخشا نیا و « دوب ناتسودنه ٌهیلوغفم نیطالس ٌهناخیوت نابصنم

 نم تاقالم تهج هب دوب هداد نم هب مردپ لبق دنج هک **یا هدعو بسحرب

 «یریمشک دمحا مه تقو نيا رد .دمآ دابآ ناخ هب دسفم صاخشا نیمه قافتا هب

 مهاوخ یمن نم دوب هتشون هک دروآ مردپ یارب ناخ یلعریش ریما زا هلسارم

 یدسفم صخش :نتم رد +

 ۷ هیلغم :نتم رد -
۷ 

2۷ 
 هدعغو ۰ "نم رد ۷



۳ 

 مان دمحا نیا .تسا هناتبحم امش هب تبسن نم تالایخ و مریگب امش زا ار ناتسک رت

 بظاوم دوب هدش رومأم ناخ یلعریش ریما بناج زا ًانمض « دوب سانشن کمن یلیحخ

 یریگ ولج دنیامن شزاس «ناح یلعریشریما تفلاخم هب هاگر ه هدوب مردپ تاک رح

 سلجم «هنامرحم تارک اذم تهج هب ًامومع وا قفانم یاهرواشم و مردپ . دیامن

 نم دیاش هک لایخ نیا هب «دنداد یمن هار ناشدوخ سلجم رد ارم نکیل . دندرک یم

 « دنتسه یتامادقا هچ لوغشم متسنادیم نم رگ | هتبلا .میامن تفلاخم اهنآ تالایخ اب

 هک دنا هداد بیرف ار مردپ مدینش هک نیمه .مدرک یم تفلاخم اهنآ تالایح زا

 هب .مدش فسأتم دنیامن لوبق ار وا تموکح دنرضاح لباک یاهرادرس زا یعمح

 قیلاتاریما هب هک تسا نیا امش تهج هب حیحص مادقا هک دندوب هداد تحلصم مردپ

 خلب رک اسع هلیسو نیا هب و دیراد درتسم وا هب ار نغ هتق تیالو هدروآ مهارف یتسود

 . دیوش لباک مزاع هتخاس قفتم ار نغ هتق و

 هک دیسر ربخ امهب یتدم ک دنا هب ؛ دش یضار راک نيا هب مه قیلاتاریم

 دومن مکح نم هب مردپ . دیآ یم ناتسکر ت فرط هب هدیشک رکشل ناحن یلعریش ریما

 ناخ یلعریش ریما ةلباقم هب ًاصخش درک راهظا شدوح و مورب لپ هتخت هب وا یاج هب
 مدومن اعدتسا و مرادب زاب نتفر نيا زا ار مردپ مدرک یعس یلیخ نم .تفر دهاوحن
 داحخ یلعریش ریما زا نم رگا هک مدرک حیضوت و دتس رفقب شدوحخ صوع هب ارم

 اب لیابق رگ | یلو «دوب دیهاوخ رضاح نم ینابیتشپ تهج هب امش مدروخ تسکش
 تفتلم مردپ هچرگ | .مربب شیپ زا ار راک تسناوت مهاوخن نم درکن تدعاسم امش

 شدیدرت « دندوب یدسفم صاخشا هک شناتسود یلو «تسا حیحص نم لایح هک دش

 هاگ آ رتهب امش لباک نامدرم تالاح زا دنتفگ دندرک کیرحت ار وا-و دندومن

 هتفریذپ ار اهنآ یأر مردپ .دییامن تارک اذم اهنآ اب تسناوت دیهاوخ رتهب و دیتسه

 . داتسرف لپ هتخت هب ارم . دومن در ارم یاعدتسا

 غلبم نوشق بجاوم نتخادرپ زا دعب متشاد ار دابآ ناخ تموکح هک ینامز

 لقن و لمح تهح هب اهقودنص داد مکح مردپ مدوب هدرک هریخد هیبور کل هدراهج

 خلبو لباک نیب هک هاگحاب مزاع هتشادرب شدوح اب ار روبزم هحو « دنتخاس لوپ نیا

 .دندوب لیذ صاخشا مردپ رکشل یاه هدرک رس هدیدرگ تسا عقاو

 دمحم یلو لینرک «بارهس لینرک «ناحن دمحم بیان «ناحخ دمحا مالغ
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 یاه هلق هک هداتسرف دوخ زا رتولج لزنم کی ار اهبصنم بحاص نیا مردپ ؛ناحن
 ات هجو چیه هب هک داد یلمعلاروتسد اهنآ هب و دنوش فرصتم ار هرد فارطا هوک

 مالغ هک ما هتشاد روک ذم ًالبق نم هک مراد نامگ . دنیامنن گنج شدوخ ندیسر

 مقوم نیا رد . دوب لبنت یلیح اما « دوب یبوخ بصنم بحاص هچرگ | ناخ دمحم

 زور ات ار اههوک ندش فرصتم هتشادن ارحا دوب هدش هداد وا هب هک ار یلمعلاروتسد

 ناحخ یلعریشریما برجم یاهبصنم بحاص نیب نیا رد .تشاذگ ریعخأت هدهع هب دعب

 ار ریخأت نيا «دندوب ریم خیش لارنژ و ناخ قیفر دمحم رادرس اهنآ هلمج نم هک
 دمحا مالغ هکنیا زا لبق دنداد تماقا اههوک زارف هب ار دوحخ یاهزابرس هتسناد منتغم

 و دندومن کیلش وا ناهارمه هب اهیدنلب نیازا « دوش رادیب باوخ زا حبص لبنت ناح

 هدروخ تسکش یلو « دیگنج بو ام رکشل هچرگ | « دیشخب یدب ُهجیتن هابتشا نیا
 . دنداد نمشد فرصت هب ار یمکحم هرد

 هب هک دش هناور هدومن تک رح تعرس هب هدیسر مردپ هب دروحخودز نیا ربخ

 تسکش رکشل لتک هرق هب موسوم ماقم رد یلو « دیامن کمک دوخ یاهبصنم بحاص

 ةيقب اب هکنیا زا ریغ مردپ «دنداد وا هب ار شحوم ربخ نیا. * دیسر وا هب هدروخ
 ماقم رد هدومن تعحارم اذهل ؛تشادن هراج دیامن تعحارم هدروخ تسکش رکشل

 یاهپوت و رکشل اجنیا رد هدومن تماقا دوب بقع لزنم کی هک بآ و د هب موسوم

 یگ داتسیا هلباقم هب رگید ةهبترم کی هک دش رضاح هداد بیترت تقد هب ار دوح
 هدیناسر تلاح نیا هب ار مردپ هلیح و رکم هب هک مارحب کمن یاهرادرس یلو « دیامن
 ار یرکشل دنتشون ناخن یلعریش ریما هب هتساحرب وا تفلاخم هب مقوم نيا رد دندوب

 اب تسناوت دیهاوخن امش و دنشابیم یوق یلیحخ تسا هدرک تیبرت نامح رلادبع هک
 .دروخ دیهاوخ تسکش الاو دیوش شزاس لوغشم تسا نیا رتهب . دییامن هلباقماهنآ

 لد نهک رادرس رسپ یلع ناطلس هتفریذپ ار هتکن نیا ناخ یلعریش ریما
 هب ار ناب لضفا دمحم رادرس هک دش دهعتم هداتسرف نآ رق اب ار یراهدنق ناح

 هکنیا ضحم مدوح ردارب اب ندیگنج زا هک ما هدش رضاح و منادیم مدوخ ردپ یاج

 دیصر وا هب دروخ تسکش :نتم رد *
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 . دش ناخ یلعریش ریما یودرا مزاع هتشاذگ دوح مشچ هب هدیسوب ار نآ رق هدروخ

 یلو «دنیامن هرسکی ار راک هدومن گنج هک دندومن اعدتسا مردپ زا رکشل هچرگا

 شردارب یودرا هب دورو زا سپ هداد اهنآ تعجارم هب مکح هدرکنلوبق

 نیا هب هدیسوب ار وا باک هدمآ نوریب مردپ ییاریذپ تهج هب نا یلع ریشریما

 دوخ رتگ رزب ردارب اب ندومن گنج ُهدارا زا و داد بیرف ار مردپ هناروزم تاقلمت

 لوفشم شدوح هدومن رضاح مردپ تهج هب یلدنص .دومن فسأت راهظا

 . دش*یرازگتمدح

 ار اد هدیدرگ عفترم شردارب و وا نیب ؛ راقن هکنيا زا محول هداس ردپ

 و دنفسوگ رازه تفه هدومن تعجارم دوخ یودرا هب تعاس دنچ زا دعب دومن رکش

 هب ناخ یلعریش ریما هک اریز « داتسرف شردارب تهج هب وح و درآ راورح رازه ود

 مردپ دزن ار ناخ قیفر دمحم دوخ تعجارم زا دعب دومن دیدزاب هدمآ مردپ یودرا

 ربق ترایز تهج هب هک دهدب هزاجا ناخ یلعریش ریما هب هک دومن شهاوح هداتسرف

 لباک رد هک اریز « دیامن تعجارم لباک هب دعب دیایب فیرش رازم هب نادرم هاش

 هب فسوی هرد هار زا ار دوخ رکشل داد هزاجا وا هب مردپ . دراد دایز یاهراک

 ناحخ یلعریش ریما قافتا هب دوخ هصاخ راوس رازه هس اب شدوح هداتسرف خلب فرط

 . ؟ددرگ مزاع قافآ هار زا

 متشون مردپ هب .مدوب اجنیا رد نم دندیسر لپ هتخت هب مردپ رکشل هک یتقو

 مردپ یلو ؛دیا هدرک ادج دوخ زا ار دوخ رکشل هک دیا هدومن یگرزب هابتشا
 یلع دمحم رادرس شدوح رسپ ناخ یلعریش ریما .تشاذگن نم ضرع هب ییانتعا

 نینچ «ناخ یلع دمحم رادرس . داتسرف فیرش رازم هب دوح زا رتولح ار ناح

 ذغاک نم یلو «میامن تاقالم ار وا هتفر فیرش رازم هب نم دیاب هک درک یم روصت

 ندید زا دییایب نم تاقالم هب هدیشک تمحز امش رگا متفگ هتشون وا هب مدقمریح

 مهاوخیم ًاتلاجع تشون باوج ناخ یلع دمحم رادرس . دش مهاوخ فومشم امش

 . دومن مهوحن تاقالم ار امش اهدعب هللاءاشنا «میامن تعجارم مردپ دزن

 یراذگتمدخ ؛نتم رد -#

 دیدرگ "نتم رد -
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 مدرک یعس هدش فرشم شتمدح نم « دش فیرش رازم دراو مردپ هک یتقو
 هزاجا مردپ زا و تسا هدرک هعدخ امش اب ناخ یلعریشریما هک میامن یلا ۰ وا هب

 ار نآ رق مردپ یلو «میامن ریسا ار وا دوش دراو ناحخ یلع ریشریما یتقو متساوح
 هک مداد باوج نم .نکم یتشز مادقا نینچ ادح مالک نیا رطاح هب :تفگ هتشادرب

 .درک دهاوخ ار تشز راک نیمه نم یومع دید دیهاوخ امش
 رازم هضور رد ار بش کی .دیدرگ دراو ناخ یلعریشریما دعب زور

 هدمآ نم تاقالم هب لپ هتخت رد ردپ هدومن تعحارم ناغرغشات هب هدربرس هب فیرش
 دزن یظفاحادخ تهج هب هداد ماغیپ هداتسرف شردارب تهج هب اجنیا زا ایاده یضعب
 قباسلا یف امک یلو « دورن ع ادو هب مدومن اعدتسا مردپ زا نم .دمآ مهاوخ امش

 یلع ریشریما اجنآ هب دورو ضحم « دیدرگ ناغرغشات مزاع هدادن نم فرح هب شوگ

 ام رک اسع یتقو هدومن سبح ار مردپ هتسکش دوب هدرک مردپ اب هک ار یدهع باخ

 یلعریشریما گنج هب ار اهنآ هک دندیدرگ رضاح هدش ریغتم دندینش ار ربخ نیا
 دورو هب .مدش فیرش رازم مزاع دصق نیا هب هدش قفتم اهنآ اب مه نم «مربب ناح
 متسین یضار هک دیسر مردپ زا یذغاک مقوم نیا رد «میدومن اپرب اهرداج اهنآ

 روک ذم ذغاک نومضم نم .درک مهاوخ قاع ار وت ینک گنج رگا و ییامن گنج
 امامت میامنن گنج ما هدش ممصم دندید نوچ «مدرک تئارق دوخ رکاسع هب ار

 دص شش یلا دصناپ طقف . دندش هناور لباک فرط هب هتشاذگ ارم هدش رطاخ هدیجنر

 زا یرگید هلسارم بش فصن تقو هب دندنام نم اب دندوب مدوخ ناسک زا هک رفن

 هک مدوح رادافو ناهارمه مامت اب هک دوب هدرک هیصوت ؛ دیسر نم تهج هب مردپ

 هب یروطب هدرک تک رح ًاروف اذهیلع .مورب اراخب فرط هب دنشاب نم اب دندوب لیام

 . .مدوب هدیسر دحرس هار همین هب باتفآ لوا ات هک متفر تعرس

 ۱ اراخب هب تمیزع ۳

 یهرک فارطا هب راوس رازه ود ًابیرقت مدید دابآ تلود هب دورو زا سپ
 و قیقحت تهج هب یدصاق . دوشیم هدید هوک یالاب مه رایسب مدآ و دنا هداتسیا

 زا سپ . دنتسه خلب ةيکبزوا یاهراوس اهنیا دروآ ربخ مداتسرف مدرم نیا نتحانش



۷. 

 نشج لوغشم دنتفگ هداد مالس نم هب اهنآ «مدش هناور اهنآ فرط هب عالطا لیصحت

 هراکچ دنوشیم مولعم هوک رس هک ییاهراوس مدیسرپ اهنآ زا .*میشابیم یسورع

 طابنتسا عالطا نیا زا . دنرادن ام هب یلخد « دنتسه ناغفا اهنآ دنداد باوح « دنتسه

 نم زا بشید هک دنشاب ناخ میحرلادبع و ناح دمحا مالغ بیان دیاب اهنآ هک مدومن

 هب دنیایب هک مدومن توعد مدوحخ فرط هب ار اهنآ هداتسرف ماغیپ . دندوب هداتفا ادح

 نم هداتسرف لوق هب .مسیونب یزیج ًابتک اهنآ هب هک دنداد باوج . دنوش قحلم نم

 . دنتسین نئمطم

 مالع .دش مولعم .دندش قحلم#نم هب متسیک نم هک مدومن نئمطم ار اهنآ یتفو

 اروف ام همه لاحره هب .تسا هدوب هدنام اهنت هداتفا رود اهنیا زا هنابش مه ناحت دمحا

 اهنآ هب نم دنیابپ ام اب دندش رضاح هیکیزوا یاهراوس .میدس هناور نوحیح فرط هب

 تمدح امش اب میرضاح ام هک دندومن یرارصا « دیدرگ رب دیئایب تسین مزال متفگ

 و هعلق چیه نآ زا دعب هک میتشذگ خلب رهن هدجه زا هدیدرگ مزاع اهام و دندومن

 هب مدید یزیلاج اجنیا رد .تسا لوچ نابایب امامت و تسین نوحیح رانک یدابآ

 دوخ نیجروخ هب هناودنه ود ای هزوبرخ ود اهنآ زا کی ره متفگ دوخ ناهارمه

 .مینکن ادیب بآ لوج هار رد ادابم « دنراد رب

 نییاپ رم یاهراوس زا فصن ًبیرقت «دش یط نوحیج فرط هب هار مین نوج

 راک نیا را ار اهنآ مدرک یعس نم «دنروخب ار دوح یاه هزوبرح هک دندمآ

 رس ار دوخ یاه هزوبرخ تسا رتهب تسا یک انرطح لحم نيا متفگ اهنآ هب «مراداو

 رد ار زور یمرگ ام دیورب امش :تفگ ناح دمحا مالغ بیان یلو «دنروخب یراوس

 ار دوخ یاه هچیلاق وگتفگ نیا زا دعب . دمآ میهاوخ امش رس بقع هدرب رس هب اجنیا

 مشابیم "نتم رد -*

 ص اب :نتم رد
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 . دندش*تحارتسا لوغشم هدومن نهپ یلگنج یاهتخرد ریز
 هناور هتشادرب دوخ اب متشاد هک یدقن لوپ مامت و راوس رفن یس اب نم

 اهنآ یاه هدرک رس هک راوس لهچ و تسیود اب ار لبنت دمحا مالغ و مدیدرگ

 (یماظن بصنم) یلینرک «میحرلادبعردیح رظان .متشاذگ بقع « دندوب لیذ صاخشا
 و اهناتیپاک رفن لهج اب نادنامک یخرج ردنکسا نادنامک ریظن لینرک بارهس

 . اهراد هلاسر

 وا ییاد رسپ اب ار مدوح هلاس هس رسپ نم هک مييامنیم نایب عقوم نيا رد

 هد رپس اهنیا و مدوب هتشاذگ لپ هتخت رد دوب هلاس هدزناپ هک ناخ میظع رادرس

 مدید خسرف هس ود تفاسم یط زا دعب . دندوب مان یلعمالغ ییازکر وا ناخ ردنکس

 هک دروآ ربخ هدیسر ات میدومن لمأت « دیآ یم تحنات هب ام رس بقع زا یراوس

 یاه هناح هب هکنیا ضوع هب مدوب هداد تعجارم ار اهنآ نم هک هیکبزوا یاهراوس
 ریز هک وا ناهارمه و ناخ مالغ بیان هکنيا ات هدمآ یم بقاعت ام زا «دنورب ناشوح

 دزن ار دصاق نیا .دنا هدروآ هلمح اهنآ هب هدیسر دندوب هدیباوخ لگنج یاهتحرد

 هب دنراد یلقع بجع نم ناسک متفگ نم نورب اهنآ کمک هب هک دنا هداتسرف نم
 اب مورب مه نم دنهاوخیم دنهد تاجن هکلهم زا ار دوخ هدومن رارف هکنیا ضوع

 تسین یفکم اهنت تعاجش گنج تقو رد یرکشل نامدرم تهح هب .موش هتشک اهنآ
 ناح .دنناهرب هکلهم زا ار دوخ ناج «موزل تقو رد هک دنشاب هتشاد روعش دیاب هکلب
 ۱ .تسا تعاجش مه رطح زا ندرب ردب

 گنج متشاد هارمه راوس دصیس یتقو هک مدومن یلاح اهنآ ٌهداتسرف هب نم
 زا رفن کی .مگنجب مناوتیم هنوگچ «تسا نم هارمه راوس یس طقف الاح «مدرکن

 بقع بارهس شردارب هکنیا بس هب دندوب نم اب هک ناخریصن هب موسوم اه هدرک رس

 یلیلق ٌهلصاف هب .میدش هناور نوحیج فرط هب امنآ زا دعب دومن تعجارم « دوب هدنام
 ولج هتحات رفن کی اب مدوخ و دنیامن ثکم متفگ دوخ ناهارمه هب هدیسر نوحیج هب
 یچ قیاق ار ام دادعت هک مدرک ار راک نیا ببس نيا هب «میامن هیارک یقیاق هک متفر

 ینامک رت راجت زا رفن دنچ و تسین رتشیب قیاق کی طقف مدید « دنسرتن ددنیب هب اه

 تحار :نتم رد - *



۱ 1۹ ۱ 

 زا رفن کی .دندرک یم وگتفگ قیاق ُهیارک یارب دنتشاد ماداب و شمشک لمح هک
 .مدش قیاق لحاد هدش هدایپ نم « دوب هتشاذگ قیاق رد رتش هد اب ار دوخ راب اهنآ

 یک رت نابز هب مه نم « دیتسه هراکچ امش دندیسرپ نم زا یک رت نابز هب اه یچ قیاق
 هک مداتسرف ار دوخ راوس نم وگتفگ نیا نیب رد .مشابیم رجات مداد باوج
 راجت و اه یج قیاف باجعتسا ثعاب هدیسر نم یاهراوس و دروایب ارم ناهارمه

 متفگ هتفرگ تسد رس ار دوحخ گنفت نم .دنریگب ام زا ار قیاف دندومن یعس هدیدرگ

 هعفارم دندش یضار رمالارخآ «دروخ دیهاوح هلولگ ًاروف دیوش قیاق لخاد رگا

 اهنآ هب روک ذم راوس ؟تسیک صخش نیا دندیسرپ نم یاهراوس زا یکی زا . دنیامنن
 ناخ لضفا دمحم رادرس رسپ ناخ نامحرلادبع رادرس صخش نیا : داد باوح

 هتفربذب ار اهنآ رذع مه نم دنتساوخ ترذعم هدومن فراعت دنتسناد هک نیمه .تسا

 نم اب ناشیاهبسا اب تمسق کی هک مدومن مسقنم تمسق ود هب ار دوح ناهارمه
 اه یچ قیاق زا متفگ اهنآ هب دننامب بقع دندوب روبجم نوچ رگید تمسق و دنیایب

 . دنهد بیترت یرگنس ناشدوحخ تهج هب هتفرگ لیب
 زا یکی «مدید یقیاق لباقم رد میدوب هتشذگ نوحیج زا ًابیرقت هک یتقو

 ؟تسیک قیاق رد دروایب ربخ مداتسرف دوب یبوح روانش هک ار دوح ناهارمه

 اراخب ریما ی هداتسرف رفن کی ابناخ میحرلادبع هک دروآ ربح هتفر هیلاراشم

 زا دعب هدنام رهظ هب تعاس ود نم .میدش رورسم هدومن تاقالم ار رگیدکی . دشابیم

 دیراد لیم رگا دنتفگ اه یچ قیاق .مدش اراخب کاخ دراو تعاس شش ترفاسم

 نوحیج ی هرانک رد متسناد رتهب نم . دیربب دوح اب دیرادرب تسا رضاح ام یاهبسا

 هب هک مداد اه یح قیاق هبالط هد . دنسرب نم هارمه یبقع ی هتسد ات میامن فقوت

 میحررلادبع هب مه هگنت تسیود .دنیامن لیصحت هقوذآ ام یاهبسا و ناشدوحخ تهح

 رضاح هتخپ یاذغ هدیرخ دنفسوگ سأر هد هک دنورب ریما رومأم اب هک *مداد ناحن

 .دننک هیهت دسرپ دیاب دعب زور هک نم یاهراوس تهج هب مه نان ددع دصیس و دنیامن

 دورو زا هتشون دوب اراخب ریما تموکح تحت هک دابآ ریش مک اح هب مه یذغاک
 نوحیج فرط نآ هب راوس تسیود مدومن شهاوح هداد عالطا وا کاحن هب مدوح

 مداخ میح رلادبع هب :نتم رد -*
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 شهاوخ روک ذم مک اح نم ی هلسارم لوصو هب . دتسرفب نم یاهراوس تیوقت یارب
 دهاوخ راک نیا تهح هب دوز حبص قیاف دنج و راوس دص راهچ هک تفریذپ ارم

 ۱  .داتسرف

 ..کیلش هرقف هد زا دعب «؛مدینش گنفت ریت دنچ یادص نم حبص ع ولط تقو
 زا گنفت یادص نیا هک مدرک یلاح روط نیا اهنآ هب هدومن رادیب ار دوخ یاهراوس
 ار کیلش نیا قیاق هب ندشراوس ینامداش هب هک دشابیم امش یاقفر فرط
 هب دننک رضاح نم تهح هب قیاقددع تسیب هک مداد هدعو اه یج قیاق هب ودنیامنیم

 لباقم فرط دنتفگ اه یچ قیاق . داد مهاوع ماعنا الط هاجنپ یقیاق ره تهج
 .ميزادنيب رطح هب ار دوخ هک میور یمن اجنآ ام تسا لعتشم گنج هریان هناخدور
 هسیک کی مداد مکح نسح هب موسوم مدوح ی هچب مالغ هب هدومن لمأت هقیقد دنچ نم

 مدرمش اه یچ قیاق یور شیپ ار اهالط نیا . دروایب دوب وا هب هدرپس هک الط رازه

 امش هب ار الط رازه نیا دییامن رضاح ما هتساوح هک ییاه قیاق رگا متفگ اهنآ هب و
 اهنآ هبیه .تسا حیحص نم راهظا نیا هک دندرک یمن رواب اه یچ قیاق . داد مهاوح
 دیناوتیم ار اهالط نیا دیتسرفب قیاق بقع نالا ار دوح یاهمدآ امش رگا متفگ
 . دن رب الاح نیمه

 هب هدش راوس ار اه قیاق « دندومن رضاح قیاق ددع یس رییادت نیا هب هصالعت
 .میدومن یط ار هناخدور ثلث ود تعاس ود زا رتمک هک میدرک تک رح یتعرس

 زا دعب دندوب هتفر باوح هب هدنام بقع نابایب رد اهنآ هک نم یاهراوس دش مولعم

 مک مک ار دوح هدومن گنح ًاحردتم دنا هدومن هلمح اهنآ هب هکبزوا یاهراوس هکنیا

 دنا هدید نوج کبزوا یاهراوس و دنا هدیناسر نوحیح دور رانک ات هدیشک بقع

 لایخ هدومن فوقوم ار گنج هدیسر مه بش و تسین رادیدپ یقیاق هناخدور رد
 حبص ع ولط هک یگنفت یادص .دومن دنهاوخ ریسا ار دوح مینغ دوز حبص دنا هدرک

 تو اه قیاق ندید زا نم یاهراوس مقوم نيا رد .تسا هدوب اه نیمه زا مدینش نم

 موق زا یرگنس بقع هک مه رگید یاهراوس « دندش هعفادم لوغشم هناریلد هتفای بلق
 رمالارخآ دندومن کیلش نمشد هب هدرک ادیپ تأرج دندوب ناهنپ « دندوب هتخاس
 روبع هناخدور زا ًاملاس اهام ی همه اذهل دنداهن رارف هب ور هدش قرفتم نمشد
 ۱ .میدومن
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 اب دندوب هدرک هیهت اهنآ تهح هب نم مکح هب هک ار ییاذغ نم یاهراوس
 تعاس شش و یس تدم هک اریز «دندروح دوب ناشنکمم هک یا هزادنا ات لیم تیاهن

 یاه هناخ رد دعب زوررصع ات تحار لامک اب نيا زا دعب . دندوب هدروخن یزیچ دوب

 دابآ یلع رد بش کی .میدش اراخب مزاع نآ زا دعب هدومن تحارتسا ؛ اه یچ قیاق

 یلزنم هب هدمآ نم لابقتسا هب یتیالو یاسر و دابآ ریش مک اح اجنیا رد هدومن لزنم

 اجنیا رد زور هد .متفر دوب هدرک رضاح نم ییاریذپ تهج هب روک دم مک اح هک

 دومن توعد ارم هداتسرف نم تهج هب هلسارم اراخب ریما نيب نیا رد «مدوب وا نامهم
 :مدومن لزانم یط لیذ رارق هب هدش مزاع ًاروف مه نم .مورب اراخب هب وا تاقالم هب هک

 - همشچ «مجنپ - هلک زابغج «مراهچ - غالوب موس بارس «مود - باروش «لوا

  .یشرق مهد - یل کودک «مهن- راذغ «متشه - خیش هرق «متفه - ناظیفح «مشش
 دراو اجنآ زا ناکاک و هجوح هب اجنآ زا هدومن فقوت یشرق رد رور جنپ

 یاه هدرک رس زا یضعب و *لاوتوک و یضاق اب اراخب ریما یگیب شوق .مدش اراخب
 تهح هب هک یلزنمهب ارم و دندمآ لابقتسا هب ناک اک هب موسوم ماقم رد گ رزب
 یفرعم ار دوح هدمآ نم راد نامهم .دندروآ دورف دندوب هدرک ایهم نم ییاریدب

 و نم تهح هب تعلح ریما نآ زا دعب . دندروآ ینامهم نم تهج هبزور هن ات. دومن

 بحاص زا کی ره تهج هب و مدوخ تهج هب هگنت رازه هد اب نم یاهبصنم بحاص
 دص شش ای دصناپ دوب رتمک ناشبصنم هک ییاهنآ تهج هب و هگنت رازه نم یاهبصنم
 هب الط قاری تسد ود زین و داتسرف هگنت تسیود مادک ره اهراوس تهح هب و هگنت

 هتسد ریشمش هضبق کی روک ذم ریما تهج هب ضوع رد مه نم . داتسرف بسا تهج
 هضبق کی و دوب نآ تمیق یفرشا رازه هدزاود هک الط بسا قاری تسد کی و الط

 رازه ًابیرقت هک مضرم دنب رمک کی و الط ی هکس هناد تسیود و الط فالغ رجنحن

 یسیلگنا یاهنیز اب مدوح یاهبسا لسن زا یبرع بسا سأر ود اب تشاد تمیق ناموت
 هقاط هل ویریمشک لاش هقاط هن و یلباک یوتپ هقاط هن و باخمک هقاط هن و الطم

 ی هحفص 8۰ دلح ؛ادخهد).تسا هعلق یدنه هب توک هج «تسا یدنه هژاو نیا هک دنرواب

۳۰( 
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 ریما تهج هب یرز هالک ددع هن و دیفس لملم هقاط هن و یریمشک یناح لیلح

 هک هداتسرف نم تهج هب هماج ریز و نهاریپ هس اب اهسابل یضعب ریما زین .مداتسرف
 بجعت نم .تسا ریما دوخ یاه هماج ریز نیا دنتفگ نم هب .تشادن دنب اه هماج ریز

 « زمرق ینعی فلتخم مسق راهچ هب هک دوب ییاپ هچراپ زا هماج ریز هک اریز «مدومن
 ار اهسابل نیا نم یاهبصتم بحاص و نم هک یتقو .دوب هدش گنر زبس و شفنب « دیفس
 نم «تسا رضاح نم تاقالم تهج هب ریما هک داد ربح هدمآ رک ون رفن کی میدیشوپ
 هب هدومن لابقتسا ارم یگیب شوق «ریما ترامع هب دورو زا سپ هدش هناور مه
 .درب ریما یاهفاطا

 یاه هچپ مالغ رفن هس ود اب ریما دوخ هک تسا نیا اراخب یاهریما مسر

 رد وا یاهبصنم بحاص و دنک یم سوگج یگ رزب قاتا رد شدوخ هاوخ رطاعن
 هداتسیا نابرد رفن ود قاتا برد و دننیشنیم کچوک یاهوکس یور قاتا فارطا

 رگا «ریخ ای دنک یم اهنآ هب هراشا دوحخ مشچ اب ریما هک دننک یم هاگنالاصتا هک دنا

 هج دننیب هب هک دنوریم وا دزن هدیود ًاروف دنکب اهنآ هب یمشچ هراشا ریما
 . دنناسریم یشاب تمدخشیپ یجادوه هب ار ریما ماغیپ هتشگ رب ارقهق دعب « دهاوخ یم

 یجادوه دعب « دنتفر ریما دزن هدیود اهنابرد مدیسر کیدزن نم هک یتقو
 ولج دیاب هک دنتفگ نم هب و تسا هدومرف لوبق ار امش یایاده ریما :تفگ هدمآ
 میظعت ریما هب هتشاذگ دوخ شود هب اراهلوپ هتفرگ دوحخ تسد هب ار دوحخ یاهبسا

 و اهبسا تهح هب و تسا مزال رفن کی اهلوپ لمح تهج هب مداد باوج نم .میامن
 قلح ارم هک ییادخ زا ریغ و درک مهاوخن هدجس ایند رد سک چیه هب نم و « رتهم
 .منادیمن هدجس لباق ار یرگید «هدومن

 یلیخ دوب هدینشن یسک زا یباوج وچمه ًالبق تقو چیه هک روک ذم نابرد

 رگید یاج هب ای مناسر یم ریما هب مراد یماغیپ اصخش هکنيا ای متفگ اذهیلع دش ریغتم

 هتفر ریما دزن یجادوه.تفگ یجادوه هب یزیچ یکیب شوق رمالارخآ .مور یم
 دراو نم «ییامن مالس دوحخ مسر هب تسا هدومرف لوبق ریما تفگ هدومن تعجارم
 .منیشنب وا کیدزن تفگ ریما .مداد تسد ریما هب و مدرک مالس مسرلا یلع هدش قاتا

 تبحص تعاس کی ات مدومن ملکت ریما اب ًامرتحم تبحص نیب رد هتسشن هنابدم نم
 یاهرک ون زا رفن کی ریما یزور هام ود زا دعب .مدرک تعجارم لزنم هب دعب هتشاد
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 یلیح امشهب تبسن ریما هک دیوگب نم هب هدمآ نم دزن هک دوب هتشاداوار دوح

 یاه هچب مالغ زا رفن هس و دقن یالط رازه کی مه امش تسا بوخ .تسا نابرهم

 اه هچب مالغ نیا مداد باوج نم . دییامن شکشیپ ریما هب ار دوخ تروص شوح

 مسرلا یلع نم .تسا نیطالس راک مه الط ندرک لذب . دنشاب یم نم دنزرف ی هلزنمب

 .مراد ناشیا زا تاماعنا عقوت الاح ما هداتسرف ایاده ریما تهج هب

 تهج هب ریما تشاد راهظا هدمآ نم دزن صخ لامه زاب زور هد زا دعب
 امش ات «دیامن ررقم دوح رابرد یلاها زا یکی ار امش دراد لیم هداتسرف مالس امش

 باوح نم .تسا دابرهم امش هب تبسن ریما و دیوش رضاح ریما رابرد هب زور ره
 صخش .تسا زیچ هچ یرک و ن تاموسر مناد یمن و ما هدرکن یرک ون تقو چیه مداد

 دهاوخ اطع نم هب یلویت میامن لوبق ار ریما یرک ون نم رگا هک میمطت ارم روک ذم
 .متسین لویت و لوپ هب جاتحم دیامرف تیانع رمع لوط ریما هب دنوادخ متفگ نم « دومن

 دهاوح مهارف همدص نم یارب منکن لوبق ار یرک ون نم رگا تفگ روک ذم صخش زاب
 . دنشاب رصقم هک تسا یناسک یارب همدص متفگ هدومن در مه ار وا راهظا نیا . دمآ

 رگ ایرگید شیامرف ره هتبلا مشاب یم ریما هانپ رد متسین رصقم هکنیا رب هوالع

 هکنیا لاح «میامن لوبق ار فیلکت نیا هنوگچ مدوب ریحتم آ ًعقاو .مرضاح دشاب هتشاد

 هب . دندرکن یرک ون هب فیلکت ارم مه ناخدمحمتسود ریما مّدج یارب تقو چیه

 هب نیریاس لثم زور مامت مناوت یمن «میامن تمدح لوبق نم رگ ا متفگ روک ذم صخش

 اب ریما تقو نآ «منک راک دنهدب نم هب هک یبجاوم ضوع هب هاگ ره و منامب راک

 قفاوم یلثم مقوم نیا رد :دش دهاوخ ردکت دنشاب یم وا رابرد رد هک یصاخشا
 ۱ :متفگ هدومن نایب مدوح لاح

 هن «تیعر دنوادخ هن «مراب ریز هب رخ وچ هن «مراوس یرتشا رب هن

 (رایرهض الغ
 هدیاف یب دیوگب هج ره دید روکذم صخش «تارک اذم همه نیا زا دعب ۱

 .تفر نوریب نم دزن زا هتشون دوب هدش وا و نم نیی هک ییاهوگتفگ مامت ؛تسا ۰

 بحاوم الط تسیب یهام هنایفخم ار رفن کی اراخب رد مدوخ دورو لوا
 عالطا نم هب هنامرحم « دوش یم هرک اذم ریما سلجم رد هچ ره هک مدوب هدرک ررقم

 ریما سلجم رد اراکشآ و رهاظ اهراک میمج هک تسا نیا اجنآ مسر نوچ دهدب
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 رد هک یصاخشا مامت تهح نیا زا .تسین نایم رد یزیچ یریرحت «درذگ یم

 . دنعلطم اهراک ی همه زا دنتسه رابرد

 زا امومع نم و دندوب هزور لوغشم و لیطعت اهراک مامت ناضمر هام رد

 رد تمدح ندرک لوبق زا هک یتقو زا اریز «مدوبن هدوسآ لاوتوک نیرومأم سرت

 تلاح رد و دندوب نم تاک رح بظاوم تقو همه مدوب هدرک راکنا ریما رابرد

 چیه زین مدوخ یاهرک ون هب و متشادن ییانتعا هرقف نيا هب نم رهاظ رد .میدوب دنبررظن
 و همامع کی و سابل تسد ود « ریما یاهرک ون رطف دیع بش.مدرک یمن یراهظا
 تقو حبص ادرف ارم ریما دنتفگ و دندروآ نم تهج هب تعلح ناونع هب لامتسد کی

 *,یوش رضاح دیع کیربت تهج هب هک هدومن راضحادوخ روضح هب باتفا ع ولط

 کی اهنآ نایم رد « دنا هتسشن یگرزب رالات رد رفن لهچ مدید متفر اجنآ هک حبص
 ًاقباس صخش نیا .تسا رضاح دوب خلب یاه هدنسیون زا یکی هک مان ناخدمحم رفن

 رس هب ام رکشل زا و هتساوخ رب ناتسناغفا تلود تفلاخم هب هدوب لپ رس مک اح
 هدومن رارف اراخب هب هدروخ تسکش «ناخدمحم یلو لینرک و یلعمالغ یگ درک
 ۱ ۱ ۱ ۰. دوب

 و دندوب هدرک ررقم اج رت نییاپ یوکس رد رگید رفن تسیپ اب نم تهج هب ۱
 راضح «هدش دراو ریما نیب نيا رد . دوب هتسشنرتالاب وکس یور رفن هد اب ناخدمحم

 هجناوخ هتفر ریما ذآ زا دعب .مدرک نینچ مه نم .دندیسوب ار ریما تسد هتساوخ رب
 . دنتشاذگ هرفس یور ار اه ینیریش هدومن نهپ هرفس و دندروآ ینیریش زا یدایز ی

 ندروخ لوغشم تشاد ناکما هک یردقب ًاروف سلجم راضح هتفر بقع اهرک ون
 ینیریش زا رپ ار دوح یاهلامتسد هدمآ دندوب هتسشن رترود هک ییاهنآ . دندش

 مضو نيا هب نم . دندش ندروخ لوغشم تاناویح لثم هتسشن دوح یاج هب هدومن

 ارج امش «تسا ریما ک رت ینامهم نیا تفگ نم هب یصخش .مدرک یم رظن هناریحتم

 رتدوز ردق ره و مرادن لیم رگید متفگ هتشاد رب هچولک نم « دیروخ یمن یزیچ

 .متفر هاگ زامن هب دوب نکمم

  راضح نایم رد . دندومن نم هب دوب هدرک ررقم نم تهج هب ریما هک ار یلحم

 وض :نتم رد - ۶
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 نم ناسک زا رفن لهج ًابیرقت ابناخ ردنکس نادنامک و ناخدمحم مالغ بیان مدید

 نم هب صاخشا نیا . دنشاب یم رضاح دندوب هدش ریما یرک ون لخاد لبق هام کی هک ۱

 دوب هدز شبسا تشپ هب یرگید ی هقیح و شبسارس هب مه هقیح و شا همامع هب یدنلب

 ع رد یس تسیب ًبیرقت و هتسب نایم هب یریمشک لاش * ی هربا.دیدرگ دراو

 . دیمارحخ یم نعرفت لامک اب هدز شرمک هب یعصرم رجنح هدیچیپ شرس هب تفابرز
 نم یلو « دندومن یم هدحس کیدزن یمیظعت ًابیرقت مدرم مامت هلصاف مدق هس ره هب

 ادتقا وا هب همه «تفگ ریبکت هداتسیا نم یولج هدمآ ریما .مدوب هداتسیا تکاس

 ریما هدحس زا دعب «تسا هدش زاب ریما ی همامع یاهدنب زا دنبرس مدید نم .میدومن

 نم .درادرب هدجس زا ار دوخ رس دتفیب شا همامع هکنیا سرت زا تسناوت یمن

 هتسکش ار دوحن زامن ًاروف . دوش حضتفم یگرزب نيا هب ریما میامن لمحت متسناوتن

 یلو «مدیناسرن مامتا هب ار مزامن نم هچ رگا .متسب ار زا ی همامع یاهدنب هتفر شیپ

 زا دعب.مراد دنوادح زا وفع دیما و هدز رس نم زا یکین لمع هکنيا هب مدوب فوعشم

 مه نم .دنداتفا کاح هب نیب نیارد مدرم و هدش راوس ار دوخ بسا ریما زامن مامتا

 ۱ .مدومن تعحارم مدوحخ لزنم هب هدومن لصاح تغارف

 یاهنز اب هک دیامن مهتم ارم داد لمعلاروتسد لاوتوک هب ریما دعب زور دنچ
 تقو چیه دیدرگ مولعم هک اریز « دش تبا فالع ماهّتا نيا یلو ؛مراد هدوارم مدرم

 رد داد مکح ریما زین «دنا هدوب نم اب رقن داتفه تصش هشیمه و ما هدوبن اهنت نم

 .دنورب نم دزن زا دنراداو ار اهنآ هتخادنا قافن نم یاهرک ون نایم

 ةحفص ۲ دلح ادخهد).هیور «هماح زا نییور یات «نآ دننام و هالک و ابق نیربز یوت :هربا -*

۳۷( 
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 خلب هب تمیزع ۶

 لایح رد هدش فرصعم ار * دنکشات اه سور دیسر ربح تقو نیا رد
 ًاروف هتشاذگ اراخب رد ارم ناهارمه و ارم اراخب ریما . دنشاب یم اراخب فرصت

 هک ناح مظعا دمحم میومع دزن ار یدصاق گنردالب مه نم . دیدرگ # دنقرمس مزاع

 ما هدش ممصم متشاد راهظا هداتسرف هلسارم اب دوب ناتسودنه ک اح#*یدنیلوار رد

  نکمم رگا مدومن اعدتسا وا زا و .موش خلب مزاع هدومن صالح ار دوحن هللاءاشنا

 خلب رد ات دیایب ناشخدب و لارتچ هب تاوس.. .ار زا هدومن تک رح ناتسودنه زا دشاب

 تهج هب هلسارم و متشون خلب میقم رکشل هب مه هلسارم زین و میوش قحلم رگیدکی هب
 دوخ تیالو هب دیامن صحرم رم مدومن شهاوخ هداتسرف دنقرمس رد اراخبریما

 .میامن تعجارم

 .مداتسرف ریما دزن ریظن نادنامک و ناحخردیح رظان طسوت هب ار هلسارم نیا

 دنداتسرف ماغیپ نم هب هدش علطم مادقا نيا زا اراخب لاوتوک و یضاق و یگیب شوق

 ریما هچرگ | مداد باوج نم «عا هداتسرف مدآ ریما دزن اهنآ ُهزاجا نودب ارچ هک

 هتشاد قوفت نم رب اهنآ زا مادک چیه هک منک یمن لوبق نکیل «دراد دایز یاهرک ون

 اهنآ هب نم «دنادرگ رب ار وا میتسرف یم مدآ امش دصاق بقع دنتفگ اهنآ . دنشاب

 تکرح اهنآ هزاجا اي ریما ؛زاجا نودب نم دننکب یراک نینچ رگ ا «مدومن یلاح
 .دوب دهاوخ اهنآ ٌهدهع رب نم تک رح نیا تیلوئسم تقو نآ «دومن مهاوخ

 .تشادهاگن دوخ دزن ارم یاهدصاق «هداتسرفن ارم ٌهلسارم باوح ریما

 نونک | هک یزک رم یایسآ هب تسا یرهش «شات «جاچ «دنکشات «تنکشات ای دنکشات - +

 « دنکشات میدق مان .( ۲۰ ةحفص «۱6 دلج «ادخهد) .تسا ناتسکبزوا یوروش یروهمج زک رم

 ( ۲۳ هحفص «دنواجرو زیورپ رتک د ٌةهمجرت «رهنلاءاروام و ناسارخ) تسا هدوب جنخاتشا
 نادابآ «رهنلاءاروام رد تسا یرهش .هدنگ رم :ینانوی «دنگ رمس نآ یولهپ مان :دنقرمس -

 .تسا نایونام هاگیاج یو ردنا و ... دشاب یم ناهج ةمه ناناگر زاب یاج و رایسب تمعن اب و
 ۱ ( ۲۵ هحفص ۰۲٩ دلج :ادخهد)

 رد لاس کی) .دراد رارق ناتسک اپ تختیاپ دابآ مالسا یرتمولیک ۱۰ رد :یدنپلوار -

 تسا هدوب رفن ۰۱۵۳۹۲ ۰۶ ۱۹۷۹ لاس رد نآ تیعمج .( ۲ ذحفص ؛یفاص مساق «ناتسک اپ

 ( ۹٩ هحفص ؛اهروشک یسانشاتیگ )
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 لوصو زا سپ .مداتسرف ریما دزن ار ناخ رکسع یلع لارنژ زور دنچ زا دعب اذهل

 نیرواشم «هدومن تروشم دوخ نیرواشم اب باب نیا رد ریما «یمود ةلسارم نیا"
 نم هب ریما زا یک اروخ ای یدقن تنواعم لاس یادتبا زا نوح دندید تحلصم نینج

 هب هتفریذپ ار اهنآ تحلصم نیا ریما .تسا هدیاف یب اراخب رد نم نتشادهاگن هدیسرن
 دیامن مولعم «تشون یکیب شوق هب ریما زین .موش جراح وا تکلمم زا داد هزاجا نم

 نوچ .دنشاب نم اب ای «دنیامن لوبق ار ریما یرک ون دنراد لیم نم یاهرک ون ایآ
 ییاهرک ون زا : ریما دوصقم هک تسناد نینچ یکیب شوق « دوبن حضاو ذغاک نومضم

 نم دزن زا اراخب دهب نم دورو زا دعب هک ییاهنآ هن دنتسه نم اب ًالعف هک دنشاب یم
 نم هب یماغیپ یگیب شوق «هابتشا نیا ببس هب .دندوب هدش ریما یرک ون لخاد هتفر

 تهج هب ریما «لمعلاروتسد یضعب هک متسرفب وا دزن ار دوخ یاهرک ون هک داتسرف
 . دهدب اهنا هب تسا هداتسرف اهنا

 ارم یاهرک ون مامت دراد لایخ یگیب شوق هک مدیمهف نینچ ماغیپ نيا زا

 هب رگ ا متفگ هتفریذپ ار وا شهاوخ اذهیلع .دیامن ریسا ار مدوخ دعب هدومن ریسا

 . دیامن غ البا اهنآ هب نم روضح رد هدمآ شدوح دراد یماغیپ نم یاهرک ون تهج

 *مینک یم گنج امش قافتا هب دنتفگ هدش قفتم لایح نيا رد نم اب مه نم ناهارمه

 یاه شعن میدش هتشک رگا «#مینک یمن لوبق ار یگیب شوق دزن نتفر هدنز هک اریز
 .دنربب یگیب شوق دزن ارم

 دوخ باوج اب ار مافیپ لاح هدومن حلسم ار دوح ًالماک نم ناهارمه

 ریما ماغیپ هداتسرف نم دزن ار دوخ یشنم یگیب شوق «باوج رد .مداد#* تدوع

 دوح ُهدازهاش هب میا هدمآ اراخب هب ام دنتفگ نم یاهرک ون . دومن غالبا نم هبار

 ؛متشاد رفس ةهيهت هک یتقو دعب زور ود .میشاب اراخب ریما مالغ هکنيا هن ؛مییامن تم دح

 دزن هدیشک شود هبار دوخ بابسا اهنآ ناهارمه مامت و مالغ بیان اب ناخ ردنکس
 فارتعا ریما یمالغ هب هک دهاوح یم یمازلا ام مادک ره زا ریما :دنتفگ هدمآ نم

 منک یم:نتم رد -*

 منک یمن :نتم رد
۲ 
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 نیا زا .تسا هدرک صحرم ار اهام «میا هدومن راکنا فیلکت نيا زا نوچ .مییامن
 اهنآ رس بقع زا دایز یاهراک بلط تبحص نیا یانثا رد .میا هدمآ امش درن تهح

 مالغ بیان هب نم . . دش یم الط ر ازه ود ًابیرقت هک هدومن ار دوخ بلط ٌةبلاطم هدمآ

 هدرک ح رحن لوپ اهنیا زا رتشیب وت صخش اهنت «یدرک یم یرادافو نم اب رگا متفگ
 وت مدیسرپ ناخ ردنکس نادنامک زا دعب .تعنادنا ریز هب ار شرس باوح رد «یدوب

 رگا «ما هتخاب لد ییاراخب یاهنز رفن ود کی هب : :تفگ هیلاراشم ؟یراد لایخ هچ
 هدعو الط رازه هداتسرف اهنر درن نم , .منامب اراخب رد مراد لیم « دنیاین نم اب اهنآ

 تماقا ناخردنکس تهح نیا زا .دندرک ر اکنا اهنآ یلو «دنیایب ام اب هک مدومن
 ؛مدومن عایتبا وا ناهارمه و مالغ بیان تهج هب قاری و بسا نم. . دومن رایتخا |اراحب

 جنپ فرظ رد .دندوب هتخورف دوخ حراخم تهج هب ار دوخ قاری و بسا هک اریز
 .میدش خلب مزاع هدید ار دوخ ةیهت زور
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 موس لصف

 ناخ یلع ریش ریما اب هزرابم و گنج
 .ق . ۵ ۶ یلا ۱۲۸۲ را

 ۱ ناحخ لضفا ریما هداوناخ تراسا ۱

 رد ناخ یلع ریشریما تاک رح نتشاد نایب هب مییامن عوجر دیاب الاح

 یلعریش ریما «متشاذگ ار خلب تیالو هک تقو .مدوب هدرک رارف خلب زا نم هک ینامز

 دوب نیا درک هک یراک لوا هدمآ خلب هب ناغرغشات رد زور شش فقوت زا دعب ناح

 اهترفاسم مامت رد ار مردپ و داتسرف لباک هب هدومن ریساار ام لافطا و اه لایع هک

 ناخ دمحم حتف رادرس شدوح هدازردارب هک نیا زا دعب .تشاد هارمه شدوح اب

 لباک مزاع شدوخ «دومن ررقم خلب تموکح هب ار ناح ربک ا دمحم ریزو رسپ
 ناخ فیرش دمحم و ناح نیما دمحم دوح یاهردارب تفلاخم هب ًاروف هدیدرگ

 رسپ هب ار لباک هدش راهدنق ناور «هیهت لیمکت زا سپ . دیدرگ گنج ٌةیهت لوغشم
 روطب ار مردپ و درپس ناخ دمحم ریظن رادرس و ناخ میهاربا دمحم رادرس دوحن

 .تشاذگ لباک هب یراتسرپ و یجرحن نودب ار ام یاه لایع هدرب هارمه دوخ اب ریسا

 ناخیلع دمحم رادرس و ناخ نیما دمحم رادرس ندش هتشک -۲

 باب رد هتشون ناحخ یلعریش ریما هب یذغاک سبحم زا مردپ عقوم نیا رد

 الاح «یدرک یکولس دب دوخ یاهردنا ردارب اب :تفگ هدرک ضارتعا وا تاک رح

 ثعاب تشاد راهظا و ! ییامن ک ولس مسق نامه مه دوح یاهردارب اب یهاوخ یم

 دهاوخ لصاح امش تهج هب دب حیات الاو نکم حضتفم ار دوخ و وشم یزیرنوخ
 رد هدرکن ینانتعا حیاصن نیا هب ناخ یلعریش ریما دیدرگ یهاوخ نامیشپ و دش
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 شردارب هک دش نیا هجیتن ؛هدومن گنح دوح یاهردارب اب زور ود ات راهدنق

 نیا رد «دوب شذهمیلو هک ناخیلع دمحم رادرس شرسپ و ناخ نیما دمحم رادرس

 . دندش هتشک گنح

 ریما هب ار ترابع نیا ًاددجم هتفای عالطا هعقاو نیا زا سبحم رد مردپ

 لاح رب یاو تشاد دهاوخ یدب تبقاع امش یارب امش ترارش تشون ناخ یلع ریش
 یلع ریشریما روضح هب ار وا شعن «ناخ نیما دمحم رادرس ندش هتشک زا دعب .امش

 مرسپ هب و دیزادنیب رود ار گس نیا دسح :تفگ ناخ یلع ریش ریما .دندروآ ناحن

 بحاص . دیوگب کیربت نم هب «تسا هدرک لصاح هک یحتن نیازا دیایب دییوگب
 دزن ار شرسپ شعن دنیوگب وا دزن ار رما تقیقح دنتشادن تأرح نوج وا یاهبصنم

 رگید گس نیا دیسرپ ناخ یلع ریش ریما ؛دوب رود یردق زونه . دندروآ وا

 «دنتشاذگ نیمز هب وا لباقم ار شرسپ توبات « وا لاوئس نیا باوح هب ؟تسیک

 رس رب کاخ نتخیر لوغشم هدز کاج ار دوخ نابیرگ « دش تفتلم هکنیا ضحم

 تلاح هب هدومن فعض «تفرگ مارآ دیدش ملا و هودنا نيا زا هک یردق . دیدرگ دوح

 لوفشم دمآ شوه هب هک نیمه هدوب تلاح نیمه هب تعاس کی ات داتفا یشرهیب

 هتشاد ار تلاح نیمه زور ود ات « دیدرگ شوهبب ًاددجم هدش شرسپ شعن اب وگتفگ
 وا یاهرک ون ار ناخ نیما دمحم رادرس شعن و داتسرف لباک هب ار رسپ شمن دعب

 .دندومن نفد فیرش هفرحخ برد راهدنف رد



 ۲ ۳ ۲ ۱ اف یر

 ارم 1 زن یافت ۱

 ۱ مت و
 ی ره

 ی 4 سا ,

 ی کر ات سا ترس با یه هارد
 ۳ _ص
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 ۱ خلب هب تشگ زاب ۳

 نایذه تاقوا یضعب هار نیب رد هدومن تعجارم لباک هب نا یلع ریشریما
 صاخشا لثم لباک هب دورو زا سپ .دوب :دوخ شوه هب تاقوا یضعب و تفگ یم

 تک رح اراخب زا هتسناد منتفم ار عقوم نیا نم. . درک یم دایرف و دز یم هرمن هناوید
 نآ تافاضم و خلب میقم رک اسع هب یتالسارم « دایآر یش هب" دورو زا سپ. .مدومن

 ۱ قم اجنآ رک هر خب ادا توع» رم ات هک دش نیا هجیتن همتشان

 ۱ ضیف و نا دبحم يلو هک ردارب ود تالاح زا یرصتخم دیاب :اجنیا رد 5

 . مردپ ینعی دنتشاد ارهچغآ تموکح ردارپ ود نیا .مرادب راهظا دنشاب ناحخ دمحم

 زینک ردام زا و ناخ دمچمتسود ریما *نارسپ اهنیا و هداد اهنیا هب ر تیالو نیا
 ود یلاس دندوب لباک هب هک یتقو «ناخ دمحمتسود ریما تایح نامز رد . دندوب

 یب یب مردنا ردام ناحخ دمحمتسودریما تافو زا دعب . دنتشاد بجاوم هیپور رازه

 ار اهنیا دراد اتمت ناشردام هک تشون مردپ هب یذغاک هدش نابرهم اهنیا هب دیراورم

 . اوج هب . دنرادن یجرح ثاشدوح ندمآ تهج هب یلو ؛ دییامن لوبق دوحخ یمالغ هب

 خلب هب ار وا هداتسرق امت دمحم یلو تهج هب هپور رازه جنپ ردپ ذغاک نيا
 ۳ ِ_ِث بن . دومن راضحا

 ۱ «پوت شش و ماظن هدایپ پ جوف کی مردپ « دش خلب دراو هیلاراشم هک یتقو
 و دومن تمحرم وا هب هچغآ تیالو تموکح اب راوس رازه و فیدر هدایپ رازه ود

 ۱ زا . دروایب خلب هب هتشادرب دوح اب ار مردپ لایع هک تشون مه نا دمحم ضیف هب زین
 ۱ ریما اب مردپ ددومن ریسا رد اهدعب و دوب یرادغ مدآ لاحخ دمحم یلو مولعم رارق

 ریما ار ناح > دمحم یلو یهارمه نیا صرع رد .دوب هدش قفتم ناخ ِك ریش

 ۱ ی ۱ ..درب لباکهب دو اب نان یلعریش

 - یفیوفت نا دمحم یفیف شرداربهب ار دو تموکح نان دمحم یلو ۱
  تهج هب دندوب هتساوح ناخ دمحم ضیف زا ریو امام تقو نیا دنا

 ۱ عیاقو زا نم. وب زجاع باسح نتخادرپ زا دوب وا لیوحت هک تاج هراجا:یضعب

 رسپ :نتم رد ۱
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 یذغاک اذهل .تسا رطاح هدیجنر مه ناحن دمحم یلو هک متفای عالطا دوحن یاهراگن

 هک متشاد راهظا هداتسرف اهنآ تهج هب ناح رکسع یلع لارنژ و ردیح رظان طسوت هب ۱

 ناحخ دمحم یلو مکح تحت رد هک خلب رهن هدجه ماظن یاهراوس زا راوستسیود

 نیمه امش رگ | هک مداد هدعو اهنآ هب و دنا هدش قحلم نم هب دابآ ریش رد دنا هدوب

 هتساوح ار تیالو یاهدزد یاه هدرکر س زین و داد مهاوحخ شاداپ دینکب ار راک

 .متفرگ اهنآ زا راوس رازه هم هداد ماعنا هتشاد ملخم ار اهنآ

 دابآ ریش مکاح هب میامن تعجارم خلب هب داد هزاجا نم هب اراخبریما هک یتقو

 نم نوچ .میامن فقوت اجنآ رد زور هس زا رتشیب نم دراذگن هجو چیه هب هک تشون

 راوس دص طقف روک ذم مک اح و مدوب هدرک ممج دوح رود راوس دصناپ و رازهود ۱

 روبزم مک اح .دابآ ریش مک اح هن مدرک یم نم ار دابآ ریش تماقا نییعت دیاب «تشاد

 زا میوگب امکح رگا تفگ تفگ هدمآ نم دزن تروشم یارب. دنک هج دوب ریحتم یلیحخ

 ارم وا «منکن ار ریما مکح تعاطا رگا و دیشکب ارم دراد لامتحا «دیورب اجنیا

 هقیرط متفگ روبزم مک اح هب نم ما هدش عقاو نیروذحملا نیب نم سپ .تشک دهاوح

 دیسیونب دوخ ریما هب دیاب امش هک تسا نیا و میوگ یم امش هب ار لکشم نیا ّلح

 جراح ًاروبجم ار واناوت یمن هک دراد دوخ اب دایز تیعمج ردق نیا نامح رلادبع

 هب ار دو هلسارم نیا متفگ وا هب زین و متسه امش یوناث مکح رظتنم نم و دومن

 دصاق ؛دومن ضارتعا باب نيا رد ریما رگا .تسرفب یور دنک دصاق تباحص

 رابرد هب مناوتب هک داد افش دنوادخ یلو ؛مدش توملا بیرق یشوحان هار رد دیوگب

 ۱ .موش رضاح هاشداپ مظعا

 یتیم دصاق طسوته هلسارم هدش عقاوروکذم کا یار قفاوم ریدت نیا

 رد و مدش دوحخ راک ٌةیهت لوغشم ًالحاع مه نم . داتسرف نم لمعلاروتسد بحوم هب

 دوحخ هزات یاهبصنم بحاص هدش یغای لپرس رکشل مدینش زور دنچ زا دعب انئا نيا

 ۱ دنچ «مدومن تکر ح ًاروف ربخ نیا ندیسر هب .دنا هدیدرگ هجغآ مزاع هتشک ار

 طقف اجنیا رد .مدیسر نوحیج رانک هب اجنآ زا هدومن فقوت دابآ ریزو رد یتعاس

 منم بحاص و داراوس رفنیس اب هدومن ادحرب لک وت «دوب رضاح قیاق ود

 .مدومن نوحیج بآ زا نتشذگ هب مادقا هناریلد مدوح ع اجش

 ون یلو لینرک و نحنریصن لینرک دندوب نم اب هک ییاهبصنم بحاص
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 و دشاب یم نم رالاسهپس الاح و دراد ریش رگج گنج رد هک نم دمتعم مرحم مالغ
 هدید و مدوب هدرک ناحتما ار وا گنج رد ررکم یلودوب یحتلم ریغ تقو نآ رد

 نم ناهارمه زا رگید صخش کی و دنک یم یربارب راوس لهچ هب ییاهنت هب هک مدوب
 یقبام هتشذگ نوحیج زا ام. دوب مان داهرف نم رگید مالغ تعاجش هب فورعم
 . دنتشذگ بآ زا ناشدوحن تبون هب مه نم ناهارمه

 دابآ ریش کلیچ هب موسوم ٌةعلق هب باتفآ ع ولط تقو هدومن یط ار بش مامت
 تهح هب یذغاک هدومن فقوت اجنیا رد .میدیدرگ دراو «دوب هجغآ تالاحم زا هک

 شش هک فیدر حاوفا هب یذغاک و دندوب هدمآ لپرس هب هک هدایپ ماظن جوف ود

 دعب .مداتسرف دوب اهنآ فرصت هب دوب هداد ناخ دمحم یلو هب مردپ هک یپوت هدارع
 هدرکن تحارتسا چیه دوب بش هس هک اریز ؛مدیباوخ تاجتشون نیا نداتسرف زا ۱

 ارم ماغیپ ًاروف هک دندوب هدش فوعشم یردقب حاوفا نم تاجتشون لوصو زا .مدوب
 ینابرهم اهنآ هب مداد هدعو نم دندمآ نم لابقتسا هب هدایپ رفن رازه بیرق هتفریدپ

 ۱ یتقو زا دنتفگ نمهب و دومن دنهاوخ گنج نم تهج هب دندروخ مسق مه اهنآ .میامن

 هک دنا هتشاد ارم تعحارم راظتنا هشيمه و دنا هدوب گنت لد اهنآ مدوب هتفر هک

 . دنیامن رهاظ دهع دب ناخ یلع ریش ریما تفلاخم هب ار دوخ تعاجش

 ییاریذپ ام زا ناخ دمحم ضیف اجنیا رد میدشهچغ [مزاع ًاقفتم اهام
 امش متساوحخ یمن نم تفگ هکنانچ ؛ دوب عضو هناوید ًبیرقت لااشم یو هدوح

 یلقاع درم امش درادن بیع متفگ ؛تسا هدومن توعد ار امش رکشل یلو « دیی بایت

 دمحم حتف رادرس هب ام ًانيقی هک مداد لد هدومن نثمطم ار رکشل نم یراب « دیتسه

 رازه جنپ و فیدر راوس رازه ود ناخ دمحم حتف رادرس . دش میهاوخ بلاغ ناخن
 هک دندوب فثئاح ًابلق اهراوس نیا و دوب هداتسرف ام ع افد تهج هب ار هیکبزوا راوس

 دوحخ یاهبصنم بحاص هب و دومن مهاوحن هیبنت ار همه نم اهنآ قباس ییافو یب بیس هب
 اهنآ ام هک اریز «دنداد یم مانشد دندوب هتشادزاب مردپ و نم تمدع زا ار اهنآ هک

 دنفسوگ و بسا و رتش بحاص ار همه هتسناد دوحخ ردارب و دنزرف لشم ار
 .میدوبهدرک

 هتشاذگ کلمی هب موسوم هعلق رد ار دوخ هدایپ رکشل ناح دمحم حتف

 باهش شرکشل ٌهدرک رس .دومن هتسارآ هعلق زا جراخ رد ار دوخ هراوس رکشل



۸۰ 
 ینابرهم یلیح وا اب مردپ و مردپ رک ون ًاقباسهک دوب دمحا ریزو رسپ مان نیدلا

 ررقم خلب یاهرهش زا یکی مک اح ار دمحا ریزو مردب یعقوم کی رد دوب هدرک

 وفع ار وا مردپ « دوب هدرک تقرس تایلام زا هیپور کل ود هک یدوحو اب هتشاد

 و قدیب اهنآ هب هتشاد ررقم راوس دص یگدرک رس هب ار شیاهردارب و ار وا و هدومن

 .دوب هداد رکشل

 اهنآ یاهبصتم بحاص . . دندوب رمخلا میاد «ناحن دمحم حتف و نیدلآ باهش

 ام لباقم رد لپ هتخت زا حراح ار ناش رکشل ٌةیقب هدومن راوس زا رپ ار کلمنن ٌهعلق

 ینابرهم افو یب یا :متشون نیدلا باهش هب نومضم نیا هب هلسارم نم . دندومن رضاح

 نم یاه نمشد اب خلت بارش هعرج دنچ تهج هب الاح هدرک شومارف هدید نم زا هک

 مدوخ رکشل امش :متشون اهنآ رکشل هب نومضم نیا هب مه یذغاک و .ینک یم تمدحن

 نم دیشکب ارم دیهاوخ یم امش رگ | «درک مهاوخن گنج امش اب نم « دیشاب یم
 دوخ یمیدق یاقآ نتشک تهج هب هدز هلولگ هبارم امش «میآ یم ةعلق هب ادرف مدوخ

 . دی ریگب ماعنا

 مزاع یقبام هتشاذگ هعلق رد رفن دص هدومن بلقنم ار اهنآ هلسارم نیا ۱

 و یراهدنق راوس دنچ هدیدرگ ملطم اهنآ تکرح زا نیدلا باهش . دندش نم یودرا

 هب نم هکنیا ضحم هب . دش ع ورش گنج هداتسيف اهنآ یریگو لج تهج هب کبزوا

 ًاعیرس تبغر و لیم لامک اب «دنوش رضاح گنج نادیم هب مداد مکح دوخ یاهراوس
 دص راهج هدومن رارف لیحعت لامک اب نمشد .دندومن بولغم ار نمشد هدرب هلمح

 دعب « دومن رارف لپ هتخت فرط هب نیدلا باهش . دمآ ام فرصت هب اهنآ زا بسا سأر

 مه اهنآ ةدایپ جاوفا . دندش قحلم نم اب هدمآ لپ هتخت یاهراوس مامت وا رارف زا

 راهج دصیس اب هتشاذگ ار شلاوما مه مه ناحن دمحم حتف رادرس . دندیدرگ قرفتم

 هب هیلاراشم «مدوب هدرک رارف اراخب هب نم لبق لاس هک یمسوم نامه رد راوس دص

 . دشاب یم یدنلب و یتسپ و ایاضق و ثداوح نیا زا ولمم ایند . دومن رارف ناغرفشات

 ۱ ناخ یلعریشریما اب گنج و هاپس یروآ ممج 6

 ییاریذپ نم زا هدومن ارم تعاطا لوبق اجنآ رکشل «خلب هب دورو زا سپ
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 .دیامن هدوسآ ار اجنآ یایاعر هک مداتسرف لپ هتخت هب ار دمحا مالغ بیان « دندرک

 اب تبحم روطب هشيمه متفگ متحاس نثمطم ار رکشل هتفر اجنآ مه نم زور ود زا دعب
 تامیظنت زا دعب .متسه دونشح و یضار اهامش همه زا هدومن راتفر اهامش

 هدایپ رکشل یلارنژ هب ار ناخریصن و هناخپوت لارنژ هب ار ناخ رکسع یلع «یرکشل
 هداد اقترا یلارنُژ و یپیترس بصانم هب مه ار نابصنم بحاص ریاس .متشاد بوصنم
 نيا مامتا ضحم مداد بصنم دنا هدوب نم اب نم ترفاسم لوا هک مه ار اهزابرس مامت

 ماظن هدایپ حوف شش اب ناخ دمحم حتف رادرس «مدیدرگ ناغرغشات مزاع اهراک
 .میامن ع ازتنا یلکب اهنيا فرصت زا ار تیالو هک دوب نيا نم لایح همه .دوب اجنآ

 کییا مزاع زور ود فقوت زا دعب هدش ناغرغشات دراو یدحا تفلاحم نودب

 هوک هار زا دندوب یروغ ٌةعلق رد هک نیدلا باهش و ناخ دمحم حتف .مدیدرگ
 ۶ هرازه ةفیاط زا مان یلع خیش رارف یاثثا رد «هدومن رارف لباک فرط هب *شک ودنه ۱

 شرسب و دوب هدش توف قیلاتاریم تاقوا نیا. دومن حارات ار اهنآ لاوما مامت

 دصناپ هدومن ارم تعاطا لوبق زین هیلاراٌشسم دوب نغ هتقریم و مک اح « دارم ناطلس

 رازه لهچ اب هلغراب رازه راهچ و دنفسوگ رازه ود و رتش تسیود و بسا سأر

 راهظا شردپ توف زا زین نم . داتسرف نم تهج هب رگید تافراعت و دقن هیپور
 کیجات فیاوط «داد امش هب ار نغ هتق تیالو مردپ هک یتاقوا متفگ مدومن یدردمه

 هب ار نغ هتق یلاها طقف هدومن ازجم دوح یارب ار هرازه و میدق هنغافا و برع و
 داد باوج هیلاراشم .مراد یم لومعم ار هیور نامه مه نم «دوب هدرک راذگ او امش

 ةندرگ :زا دنترابع نآ رباعم و تسا لصتم مورق هرق ةتشر هب قرشم تمس زا ؛شک ودنه - ۱
 هار هک گنسپاد لق و لیقوراب نیبام جیلق و فاوی ةندرگ هرتم ۳ ۰۰ ع افترا هب لیقوراب
 هب شک ودنه هلسلس ع افترا لیقوراب ربعم برغ رد .تسا دنس ةگلح اب روشک نیا طابترا

 ۱4۷(  هحفص «ناریا راوجمه و یبرغ یایسآ یاهروشک یایفارفج) . دسر یم رتم ۰

 لاس رد .دنرب یم رس هب خلب ات راهدنق زا و تره ات هنزغ لباک رد هرازه لیا مدرم - ۲

 ور نیا زا درک بوک ر س ار نانآ ییازکراب ناخ نامحرلادبع ریما (۰ع ۱۸۹۱ -) .ش ۰

 یاهرهش هباصوصخ «ناتسچولب و ناتسیس هب زین یهورگ و دندمآ ناسارخ هب نانآ زا یا هدع
 فیاوط و نانیشنرداچ ؛اه لیا تخانش رب یا همدقم) . دندرک ترحاهم نادهار و لباز

 (۱۰۱۵ هحفص ۰۲ دلح «ناریا یریاشع
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 مه هیپور کل کی یلاس هوالع هب « داد رارق روط نیمه لوا رد مه ناخن یلعریش ریما
 هیپور کل هس « دشن عناق غلبم نا هب الاح یلو « دومن یم ذحا نم زا تایلام تباب زا

 . دیامن یم هبلاطم رتشیپ مه زاب دریگ یم
 «دیسر نم هب ناشخدب زا ناخ مظعا دمحم میومع زا یذغاک تقو نيا رد

 زا دعب هدومن حیوزت ار قیلاتاریم رتخد مراد لایح و متسه دابآ ضیف رد دوب هتشون

 مه ناتسمز مدوب هدید ار دوح ٌهيهت نم نوج .موش قحلم امش هب تلصو راک مامتا

  رادگ زا هدش نایماب مزاع «دوبن رضاح لباک رد مه ناخ یلعریشریمآ و دوب کیدزن

 لحخاد هدیدرگ مزاع اجنآ زا هدومن لزنم هاگجاب رد هتشذگ کک داب و لتک هرق
 و مدنگ راورح رازه ود متفگ اهنآ هب هدومن ملخم ار هرازه یاهریم .میدش نایماب

 . رضاح ات .دنیامن هیهت نم رکشل تهج هب دنفسوگ رازه هس و نغور راورخ دص ؛وج
 .مدومن فقوت هاگجاب رد میومع راظتناهب هقوذآ نیا ندش

 ناشیا زا هتفر لابقتسا هب مرکشل اب نم دیدرگ دراو هام کی زا دعب میومع
 هب لارتچ هار زا ار دوخ تامحز و ترفاسم تشذگ رس مامت میومع .مدومن ییاریذپ
 نيا زا هتشاد نایب دوخ هب تبسن ار * اه یسیلگنا ییانتعا یب زین و دومن تیاکح نم
 دمحمتسود ریما شدوح ردپ نيب یتسود طساو هکنیا لاح « دوب رطاح هدرزآ تباب

 ٍ:هکنانچ .تسا هدوب میومع نیمه دوب دورمح رد هک ینامز ند سیلگنا تلود و ناح ۱

 ار ناخ دمحمتسود ریما جنآ یلاها ممت«ناتسودنه یاولب رخاوا رد تشاد راهظا

 فالتحنا نیا بس هب تشاد لامتحا و دوشن قّمتم اه یسیلگنا اب هک دندوب کر حم
 نیا ناخدمحمتسودریما رگا « دیایب ناتسناغفا فرصت رد قباسلا یفامک باجنپ

 نم یلو «دوب ام فرصت رد باجنپ هزورما هک دوبن یکش «درک یم لوبق ار فرح
 هک اریز «دیامنب اه یسیلگنا اب ار دوح ُ؛دعو یاغیا هک ندوب هداد حالص مردپ هب
 مقوتم میومع اذهل .دش دهاوخ ماندب ملاع نامدرم راظنا رد دنک هدعو فلخ رگا
 نیمش هب و داد دنهاوخ شاداپ وا هب تامدح نیا یازا رد سیلگنا تلود هک دوب

 دوح هب تسن ار اه یسیلگنا ک ولس هکنیا زا سپ . دوب هتفر ناتسودنه هب تهج

 اه سیلگنا :نتم رد -۱

 هچنانچ :نتم رد ۲
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 دمحا دنوخآ ایلوالا مجن دزن هدیدرگ تاوس لخاد هدرب رارف وبن هب هدومن هظحالم

 هدیدرگ لارتچ لحناد «یرول لتک زرید هار زا هدومن فقوت اجنآ رد یدنچ .تفر
 یروغ ةعلق و نغ هتق هب هدومن تمجارم ناشحندب هب لتک هرود رادگ هار زا اجنآ زا
 . دیدرگ قحلم نم هب هاگحاب هب هدمآ

 مدومن ترسم راهظا یلیخ « دش قحلم نم هب یتمالس هب میومع هکنيا زا نم
 ب اروف . دیتسه نم اب مردپ یاج هب امش الاح هک میامن یم رکش ار دنوادح معفگ
 لاحم لعاد دنبروغ هار زا زور هد زا دعب هدش تارک اذم لوغشم لباک یاسر
 راهدنق رد هک ار ناخ نیما دمحم رادرس متشاد راهظا ًالبق هکنانچ .میدش ناتسهوک
 نیمه تقو نيا رد .دوب هدرک ریسا ار ناخ فیریش دمحم رادرس شردارب « دنتشک
 نیمه یلو « دگنجب نم اب هرد *متوت رد هک دنداتسرف ار ناخ فیرش دمحم رادرس
 زا هدومن رایتعا ار میومع تعاطا دمآ هدیسر وا هب میومع فرط زا یذغاک هک
 هک دوب رکف هاتوک ردق نیا ناخ یلعریشریما .دیدرگ رورسم شردارب تاقالم
 . دیامن گنح شلوتقم ردارب ناهاوحناوه اب هک داتسرف یم ار یصاخشا وچمه

 تعحارم لباک هب اهنآ هدومن صعرم ار دوخ رکشل ناخ فیرش دمحم
 تقو نيا رد .متفر دابآ دیص هب راک یراج هار زا هدش هرد متوت لحاد نم و دندومن
 رکشل تناعتسا هب . دوب هداتفا نیمز هب فرب ع رذ کی بیرق هدیسر ارف داتسمز
 هب یهار هدیبوک ار فرب و هتشذگ اهرتش هک میدومن ثادحا فرب رد یهار هراوس
 زا تقشم امک اب ار اهپوت مه رخآ رد. دندومن ادیپ هدایپ جاوفا نتشذگ تهح
 حس رف ود زا رتشیب یزور هک دوب بعص ترفاسم نیا یردقب .مدینارذگ فرب یور
 لاحرت دراو هرحالاب .میدومن یم تفاسم یط مک لیح «میورب هار میتسناوت یمن
 |, لاخرت یاههوک نم .تشاد تماقا هحاوخ رد ناخ یلع ریشریما رکشل .میدیرگ
 هدوب اجنیا رد یدنج ات مرکشل .مداد تماقا اهنآ یالابار دوخ رکشل هتسناد منتغم

 . دشن رهاظ یتک رح نمشد فرط زا یلو « دندوب نمشد رکشل تک رح رظتنم
 هب حراخ زا هک هلمح تظافح تهج هک متفایرد نیبرود لیسو هب زور کی

 زور حبص هدومن تحار ار بش نآ .تسا هدشن یتامادقا چیه « دوش لباک فرط

 منود *نتم رد - ۱
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 دوب هتشون « دیسر نم هب دوب لباک رد هک ناخن یلعریشریما رسپ » زا یذغاک رگید

 امش هب ار ناتسک رت تبالو هتشاد صلختسم سبحم زا ار امش ردپ میامن یم دهعت

 ار طرش نیا مه نم .دیئامتن هلمح لباک هب رگید زور لهچ ات هکنیا طورشم مراذگ او
 تشاد لاکشا یلیخ « دایز فرب نیا رد ندرک گنج ًالوا ؛مدومن لوبق تهج ود هب

 .ميیامن تعجارم خلب هب راهب رد میناوت یم ام دیامن افیا دوخ ُهدعو هب رگ ا ًیناث
 یازجا زا هک ریم خیش لارنژ و ناخ قیفر دمحم رادرس نیت انئآ نیا رد

 شناهاوحناوه دادعت هک ریم خیش هدش عقاو عازن دندوب ناخ میهاربا رادرس رابرد

 یلعریشریما یارزو زا یکی و رایشوه مدآ هک ار ناخ قیفر دمحم رادرس دوب دایز
 رد هک تفایرد ناخ قیفر دمحم رادرس «تسکش نیا زا دعب . داد تسکش دوب ناح

 ینامز .تفر رواکت هب هدومن رارف لباک زا هنابش اذهل ؛دنشاب یم وا ندرک فلت ٌةیهت
 تموکح یمظندب تاعالطا دیدرگ قحلم ام هب هیلاراشم «مدش راکیراچ دراو نم هک

 یضار ام نوچ .دوب ام اب هیلاراشم مه مقوم نيا رد . داد ام هب ار نا یلعریشریما

 تعحارم ناتسهوک تالاحم هب دوخ رکشل اب میيامن هکر اتم زور لهج ات میدش

 . دومن فقوت تشاد تفاسم خسرف تفه لباک ات هک راک یراچ رد میومع و میدومن

 مدید نوچ « دش یضقنم مه ناحخ یلعریشریما رسپ داعیم و دیسر زورون مایا
 دود ٌةعلق دراو هدومن تک رح لباک فرط هب اذهل تسین روک ذم ْهدعو یافیا زا یرثا

 نم زا دوب هدش هداتسرف فیدر زابرس رفن رازه کی اب ناخ نیدلا میظع .مدش تسم

 رارف لباک هب هتشاذگ ار دوخ یاج «کیلش هرقف دنچ زا دعب «دیامن یریگ ولج
 ۱ .دندومن

 هب هدش لباک لحاد .ق .۰ ۱۲۸۲ لاس راهب رد دایز تیعمح اب نم و میومع ۱

 . دندومن لوبق ار میومع تعاطا ارزو و اسور هدمآ دورف ناخ یلعریش رادرس ٌةناحخ

 تدم ات نم رکشل دوب روصحم لباک گرا رد ناخ میهاربا رادرس نوچ نیب نیا رد

 یاه هزاورد نارگید و ریم خیش لارنژ نآ زا دعب هدومن هرصاحم ار وا زور هن
 هتسشن دوح یارسمرح رد مقوم نيا رد هک ناح میهاربا رادرس هدوشگ ار گرا

  رسپ .میدومن فرصت ار لباک مسق نیا هب دومن تعاطا ام زا هدمآ نوریب دوب

 . دومن رارف راهدنق فرط هب مه ناخ یلع ریش ریما

 هب ناخ یلعریشریما هک دیسر ربخ تشذگ تینما هب هک هتفه شش زا دعب
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 مدوب درک رضاح و هدامآ راک نیا یاربار مدوحخ رکشل نم دیآ یم لباک فرط

 ود اب «دنتشاذگ لباک هب ار هتسد کی هدومن مسقنم هتسد هس هب ار مدوح یاهراوس ۱

 یار دوخ یاهراوس زا یتمسق هکنیا تهج هب ؛مدش گنس خرس هوک مزاع رگید هتسد

 رد هک دابآ لالج فرط زا گنس حتف رتعد هک دوب نيا متشاذگ لباک هب میومع
 زین و دروآ یم هلمح لباک هب مقوم نيا رد دوب هدرک تماقا اجنآ شرکشل ناتسمز
 رد میومع اب «مدوب هدومن مدختسم یگز ات هب هک مه ار زابرس رفن رازه هس ابیرقت

 دمحم قافتا هب پوت هدارع یس و هدایپ و هراوس رازههن اب : : دوخ «متشاذگ لباک

 متشاذگ لباک هب میومع اب ار ناخریم حیش .مدش نینزغ مزاع ناخ قیفر

 هدومن مکحتسم ار هعلق «ک د رد ناخرظن مدید نینزغ هب دورو زا سپ

 هب نم یرطاق کچوک یاهپوت یلو ؛مدومن هرصاحم ار روبزم ةعلق هچرگ ا .تسا
 مدیدن حالص مه نم. . دنربب شیپ زا یراک دنتسناوتیمن روک ذم ٌةعلق ماکحتسا لباقم ۱

 و متشاد رتمک هناخروق هک اریز «میامن فرصم هدیاف یبار دوخ ٌ؛لولگ و توراب
 هب ناخ یلعریشریما زا هزور ره هک یتاماغیپ زا دندوب روصحم هعلق رد هک نمشد

 داتسرف یم ماغیپ اهنآ هب روک ذم ریما نوچ دندرک یم ادیپ بلق توق دیسر یم اهنآ
 لیطعت هب زور هدزای « دیسر مهاوخ امش کمک ٌةب رکشل رازه لهچ اب بیرق ًامع هک

 سوساج .دندیسر نینزغ یلزنم کی هب نا یلعریش ریما رکشل هکنیا ات تشذگ
 ناش دادعت و دنا هدش تیبرت بوح ناح یلعریشریما رکاسع دندروآ ربخ نم یاه

 ۰ 0 . دشابیم رفن رازه لهچ
 میدش یارلا قفتم هدومن حالص ناخ قیفر دمحم اب ربخ نیا ندیسر زا دعب

 دناوت یمن فاص نادیم رد ام ییزج رک اسع یدایز رکشل وچمه لباقم رد هک

 دین هلباقمداوت ام رکشل اجنآ رد هک مينیشدب بقع یگنت ُ؛رد هب اذهیلع . دگنحب
  بقع ار رکشل رگا تفگ یم «تشاد ضارتعا ریبدت نیا هب ًالوا ناخ قیفر دمحم
 ۲ هدومن در ار وا ضارتعا نم یلو «دنیامن رارف هتخاب ار دوخ دراد لامتحا میربب

 : دنهاوخ نم اب مشاب نم اج رههک دنا هدش تیبرت یروط نم رکشل هک مدرک للدم
 ۱ .دنتسین ماوع هنغافا زا نم رکشل یازجا .دوب

 ع افترا هد فرط ود زا کچرک یاههرک و دوب یگنت یلیح رد دابآ دیس
 هد هب ناخ یلع ریش یما ؛میتسشن یم بقع ام هک ینیح «میدیسر اجنآ هنابش . دوب هتفاب



۹۱ 

 ولج زا هدروآ هلمح ام رکشل هب بقع زا داد مکح یراهدنق و یتاره راوس رازه
 هتشادن رارف هار میوش بولغم گنج رد ادرف رگا ات دنوش فرصتم ار لباک هار مه

 شیپ هب ار اهنآ هک نم ناهارمه زا رفن دص شش اب نمشد تاجتسد نيا .میشاب

 هدیگنج هناریلد نم یاهراوس . دندش گنج لوغشم هدروحخرب مدوب هداتسرف یلوارق

 ناشدوحخ تالاکشا هب ندش راچد زا ندمآ بقع نیب رد و دندمآ یم بقع ًاحردتم

 کمک هب ار ماظن هدایپ حوف ود « دیسر نم هب ربخ نیا هک نیمه .دنداد ماغیپ نم هب

 یاهراوس زا یدایز دادعت نوچ هدش دراو ًاتبقن جوف ود نيا .مداتسرف اهنآ

 آب دایزمدص کیلخ هرقف دنچ زا دندوب عمتجم هطقن کی رد ناخ یلعریشریم

 . .دندومن رارف هدیسر

 یتفو .میدش دابآ دیس مزاع قم هدومن تمجارم رفظ و حتف اب نم رکشل

 کمک هب لوا ةتسد ردقب رگید هتسد « دیسر ناخ یلعریشریما هب تسکش نیا ربحب هک

 بقع ًالجعم نم رکشل و تسا یلاح نادیم دندید هتسد نیا نوج یلو « داتسرف اهنآ

 یدایز نوج نم هک دنداد ربخ ناحخ یلعریشریما هب هدرک تعحارم « دنا هتستشن

 هب .متسین گنج لیام هدینادرگ ربور و هتعاب ار دوخ «ما هدومن هظحالم ار وا رکشل

 ب و دنیامنب حتف هنایداش کیلش رد دوب هداد مکح ناح یلعریشریما ربح نیا ندیسر

 .دنیامن ریسا ارم هدومن بقاعت ام زا داد مکح دوحن ءراوس رکشل

 ج وف نيا .میدوب هدیسر رواکت شش هب هک هدنام رهظ هب تعاس هس بیرق 5

 یرطاق پوت هدارع ودو هدایپ حوف راهچ اب نم «دندروآ شروی ام هب ًاتبقن هراوس

 هتسد کی اب مدوب هتشاد ررقم ار داحخ قیفر دمحم رادرس .متفر یم هنب یاهلام بقع

 یولح رد میحرلادبع اب ریصن لارنژ و دیامن تک رح هنب تسار تسد فرط هب رکشل

 حوف کی هدرک تکرح الجعم نم ؛دیسر کیدزن نمشد یاهراوس نوج . دنشاب هنب

 نیمه مداد مکح اهنآ هب هتشاد یفحم دوب عقاو هار رانک هک یگرزب ُهزاغم ردار هدایپ

 دوح یاهراوس هب دعب . دنشاب رضاح کیلش یارب «دیونشب ارم یاهپوت یادص هک

 یذاحم زا نمشد هراوس رکشل مدید یتقو ؛دنیامن تکر ح یگتسهآ هب مداد مکح
 ًاروف مداد مکح «هتشاداو اهنآ لباقم هب ار دوخ پوت هدارع هدزاود ؛ دنتشذگ هزاغم

 کیدزن یلیخ نمشد هب هک هدش یفخم هدایپ حوف «کیلش نیا نراقم . دنیامن کیلش

 زا راوس رازهکیهک دش نینچ گنج نیاهجبتن . دندومن کیلش هبترم کی دندوب
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 یلو .دندومن رارف فیسلا هیقب ییزح دروخودز زا دعب و دنداتفا نادیم رد نمشد ۱

 نودب « دندمآ یم نم رکشلرس بقع زا هدومن یروآ ممج ار دوحن هک دیشکن یلوط

 ام رس بقع یتفاسم ات اهراوس نیا .دنیامن هلمح ام هب دنشاب هتشاد تأرح هکنيا

 . دنی امن هلمح اهنآ هب مداد مکح دوخ راوس رازه کی هب نم « دندمآ

 زا رفن هاجنپ ودص کی و دندش بایماک تیرومأم نیا هب نم یاهراوس
 امشیارب متفگ اهنآ هب هدومن صلختسم ار ارسا نیا نم «دندومن ریسا ار نمشد

 هدومن حالم ارم ینابرهم نپا دیگنجب نم ؛دش تیبرت رکشل اب درادن ناکما

 یانثا رد . دندومن تعحارم ناخ یلعریشریما دزن هدید ارم رکاسع تعاحش

 دندوب اهنآ روبع لحم تاج هعلق رد هک ار ک درو ٌهفیاط یایاعر زا رفن دص تعجارم
 یاهرس نیا دنتفگ هدرب ناخ یلعریشریما دزن دوخ اب ار اهنآ سواز هدیناسر لتق هب

 وا یاهراوس یدعت زا هدیسر نیلوتقم ماوقا هک دیشکن یلوط . دنشاب یم هنغافا رکشل

 دوخ نوشق سیئر « دش ملطم اهنآ تیاکش زا هک ناخ یلع ریشریما . دندرک تیاکش

 رگ ا یلو ؛میگنجب اهنآ اب میتسناوتن دوب لکشم یلیح نامحرلادبع رک اسع اب ندرک

 میتشاذگ یمن هتفرگ ار وا یاهراوس فارطا ؛ دوب یم تشد و فاص گنج نادیم

 . دربردب تمالس هب ناج اهنآ زا رفن کی

 مردپ هدومن فقوت زور راهچ هدمآ نینزغ هب ناخ یلعریشریما لاح ره هب
 تک رح دابآ دیس فرط هب نم تفلاخم هب شدوح هتشاذگ ریسا احنآ گ را رد ار

 اههوک یور ار دوخ یاهپوت هدومن تماقا یمکحم لحم رد نم احنیا رد , دومن

 دراو ناخ یلعریشریمآ زور راهچ زا دمب .مدش رضاح گنج تهج هب هتشاد بترم

 .دومن اپ رس رب ار دوخ یودرا ام یاهرگنس لباقم رد هدیدرگ

 هقوذآ نتحورف زا اجنآ یلاها هکنیا ببس هب ار یخپا هب موسوم ٌةعلق ًالبق نم
 نم رکشل .مدوب هدرک لیصحت هزور تسیب هقوذآ هدومن حارات « دنتشاد راکنا نم هب

 و رفن رازه جنپ و تسیب ناحخ یلع ریشریما و دندوب رفن رازه تفه مقوم نیا رد
 یلیخ گنج «میدش گنج لوغشم هک دیشکن یلوط .تشاد هارمه پوت هدارع هاجنپ

 راهچ ات حبص زا . دوب هدش کیراب نامسآ یاضف اهپوت دود زا . دش مقاو تخس

 هب یزوریف و حتف لاعتم رداق هرخالاب «تشاد همادا گنج نیا هتشذگ رهظ زا تعاس
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 . دومرف تمحرم نم

 فرط زا و دندوب هدش یمحز و هتشک رفن رازه ود نم رکشل فرط زا
 نم حتف هک نیمه .دندوب هدش یمحز و هتشک لباقم هس ًانیمخت ناحخ یلعریشریما

 ار مردپ هتفر نینزغ هب هک متشاد ررقمار راتفر دنت یاهراوس زا یا هتسد دش ققحم

 ارم حتف ربخ اجنآ یاه لوارق اهنیا دورو زا لبق یلو «دنیامن صلختسم سبح زا
 ۱ ٌهلصَمم یاه هدرک رس و دندوب هدومن لوبق ار وا تعاطا هدرک اهر ار مردپ هدینش

 .دندش صلختسم مردپ اب دندوب ریسا هک مه لیذ

 هاش رادرس «ناحخ مظعا دمحم رادرس رسپ ناحرورس دمحم رادرس

 ناح ناطلس ردارب ناخرمع دمحم هک شیومع و ناخ ردنکسرادرس «ناحخزاون

 ةعلق ناخ یلع ریشریما . دوب هدرک ریسا تاره رد ار رفن هس ود نیا «تاره مکاح

 البق هک وا ؛راوس رکشل و دومن رارف * راهدنق فرط هب هدید ام فرصت رد ار نینزغ
 دزن هتشاذگ ار وا دروخ تسکش ناخ یلعریش ریما هک نیمه ؛ دندوب مردپ هب قلعتم

 لباک زا هک مدوب هتشون میومع هب نم گنج ع ورش زا لبق .دندومن تعجارم ام

 اب یلو « دوب هدمآ نم هب یکیدزن ٌهلصاف ات هجرگ |. دیایب نم کمک هب هدومن تک رح

 دمحم شرسب نکیل . دیامن اشامت رود زا ار گنج تساوح یم هدشن قحلم نم

 . درک یم گنج تعاجش لامک اب نم یولهب رد دوب هلاس هدفه ناوج هک ناخزیزع

 1: ۱۸۹۵ لاس رد ناخ لضفادمحم ریما تراما ۵

 نم تهج هب هک یحتف نیا زا و دیسر نم هب مردپ زا یذغاک عقوم نيا رد

 هدش فوعشم روک ذم ذغاک ندیسر زا نم و دومن ترسم راهظا دوب هدش رسبم

 تهج هب هک متساوخ هزاحا هتشونار ذغاک باوح مدروآ اجب ار دنوادخ دمح

 تسا رتهب و میآ یم امس دزن مدوح نم دنداد باوح یلو مورب شتمدح یبایفرش

 هدوب تیعمح رفن ۵٩۸۰۰۰ یاراد (.م ۱ ع) .ش ۱۳۹۰ لاس رد .تسا عقاو ناتسناغفا

 .تسا



۱ ۹ 

 ناحخ یلع ریشریمآ لاوما و هنازخ زور راهج ات نم رکاسع .موشن ادج رکشل زا
 هتفر لابقتسا هب دوخ رک اسع اب نم هدیدرگ دراو مردپ مجنپ زور .دندومن تراغار

 هدومن رکش ار ادح ًاررکم وا صالختسا تهج هب هدیسوب ار وا یاهاپ هدش هدایپ

 مردپ ر «میامن بقاعت ار ناخ یلع ریش تاره فرط هب ور هک مدش ممصم دعب زور

 نم . دشن یضار میومع یلو « دشاب تاروما هجوتم نم بایغ نامز رد هک درک لوبق
 نتفرگ زا دعب دیراد تشحو گنج تارطاخم زا امش رگا متفگ هدش-رطاح هدیجنر

 اب مردپ هداتفا رثوم میومع تاداریا یلو « دیوش قحلم نم هب امش ناخ یلع ریشریما
 .میدش لباک مزاع ام همه هک دش نیا هجیتن هدرک یهارمه وا

 . و دایز تافدص «دندومن ییاریذپ ام زا هنارکشتم.یلیح لباک یلاما

 .میدناوخ مردپ مسا هب یهاشداپ ٌةبطحخ هدش یتلود تارامع لعناد ام « دنداد تارودن

 رسپ امش نوچ دنتشاد راهظا . دنتفگ کیربت و تینهت مردپ هب هدش عمتجم اسژر
 فعش لامک اب اهام « دیشاب یم وا قاقحتسالاب ثراو و ناخدمحمتسو دریما گ رزب

 زا یرفن دنچ طقف هک دنتشاد راهظا زین و میدومن لوبق دوح ینارمکح هب ار امش
 تقو چیه اهام یلو «دندوب هدرک لوبق تراما هب ار ناخ یلعریش «یماظن یاسر

 یقیقح ردارب نتشک باب رد ار وا تشز رادرک و هدوبن وا ینارمکح هب لیام
 میتشادن دنسپ «دندوب شردپ یاج هب و وا زا رتگرزب هک امش ندومن رسا و شدوح

 ریصقت هک ناحخ یلعریشریما رسپ ندش هتشک تهج هب روک ذم یاه هدرک رس و
 .میدومن تک رش ازع نیا رد مه ام « دنتفرگ هیزعت دوب شدوح

 و نم . دوب یتموکح تاروما لوغشم مردپ .تشذگ یشوح هب ناتسبات مایا
 یلع ریش تشاد راهظا نم هب مردپ زییاپ مسوم رد هدوب یماظن تاماظتنا هجوتم میومع

 نم هب امش رگا متفگ « دیامن تک رح لباک مزع هب راهدنق زا تسا هدید هیهت ناح ۱

 تسناوت یمن الاح «مدومن یم بقاعت وا زا مدوخ حتف زا دعب دبداد یم هزاحا

 یناوت یم رگید زور دنچ ات دیسرپ نم زا مردپ . دوش رضاح گنج تهج هب ًأددجم
 نيا زا و دوب مرظن رد ًالبق بلطم نيا مداد باوج نم ؟یوش رضاح تک رح یارب

 و میامن تکرح ًاروف مهاوخب تقوره هک هتشاد رضاح هشيمه ار دوخ رکشل تهج

 تسا هعفد لوا نيا دومرف « درک بجعت یلیح مردپ .موش هناور زورما نیمه مرضاح
 گنج نالعا هک زور نامه هک دشاب رضاح روط نیا گنج تهج هب ناغفا رکشل هک



 ۹و

 ۱ .دنیامن تک رح دوش هداد

 فرظ رد مداد مکح و لسلاروتسد ؛موش نوریب ریما روضح زا هکنیا نودب ۱
 لباک یتلود ترامع هب لصتم و دوب رازههدزاود دادعت هک نم رکشل تعاس راهچ

 ۱ تاماظتنا مردپ «میامن تک رح هکنیا زا لبق دندش یروب هد مزاع « دندوب هدز ودرا

 هدومن بطاخم ار میومع سپ . دیدن یصقن چیه نم تاک رادت رد هدومن هظحالم ارم

 داد باوج میومع ؛دورب رسپ اب تسا رضاح مه امش یعمجباوبا رکشل ایآ دومرف

 رفس نیا تهج هب تسا مال تدم هام کی و مرادن رضاح یزیچ رگید رداچ زا ریغ

 ار ردپ تسد دعب ب :موشب میومع رظتنم ینزغ رد هک هدرک لوبق نم .میوش رنضاح

 5 0 .مدش نینزغ مزاع هدیسوب

 ب ناح یلعریش مدینش «مدیشک راظتنا زور تسیب نینزغ رد هکنيا زا دعب

 مدومن راسفتسا هتشون ریما هب هضیرع ربخ نیا ندیسر هب .تسا هدیسر ییاجیلغ تالک

 رازه راهچ طقف نم مدرک ضرع و دیسر دهاوعن نم هب رگید زور دنچ میومع هک

 لطعم نيا زا رتشیب میومع رگ | .دشاب یمن یفکم نم تهج هب دادعت نیا و مراد راوس

 نیا نداتسرف زا دعب دیتسرفب نم بقاعتم ًاروف هدومن هیهت رگید یاهراوس دیاب دوش

 مکحم ار تالک هدیدرگ علطم نم تک رح زا ناحن یلعریش هدش رم مزاع هضیرع

 مدش میومع رظتنم رقم رد مه زوز هدزاود هکنيا زا دعب . دومن فقوت اجنآ رد هدومن
 ۱ ۱ .مدیدرگ تالک مزاع

 " یگدرکر س هب ار راوس رازه هد نا يلعریش «تالک دورو زا دعب زور

 زا نم .دنپاچب ارم یودرا فارطا هک دومن رومأم ناخ دمحم حتف و ناح دنسپ هاش

 ۱ نم یودرا زا مین و خسرف کی ًابیرقت هک یماقم رد هراوس نيا هک مدینش یسوساج

 .ککنوپ همشچ هب موسوم ماقم دراو هکنیا زا سپ دنا هتسشن نیمک رد تشاد هلصاف

 ب۰ .دنا هدرب رس هب هنهک هعلق رد ار بش اهراوس نیا هک دنداد عالطا نم هب «میدش

 ۱ رازهکی اب هک مداد مکح ناحخ میحرلادبع و با ریصن لارنژ هب ربخ نیا ندیسر

 - هب پوت هدارع شش و ماظن هدایپ حوف ود و ینارد ُهراوس رازه کی و یماظن ٌةراوس

 نمشد رس هب ًاتبقن هتشاد ارجا ارم مکح مهیلاراشم . دنربب نوخیبش روک ذم ةعلق

 رفن رازه و لوتقم اهنآ زا رفن دصیس هدومن رارف نمشد هک دش نیا هجيتن . دنتخیر .

 هبنمشدهک اریز « دشهتشگ رفن کی طقف نم رکشل زا . دنتخیرگ یقبام هدش رسا





۹۷ 

 نیا رد . درکن گنج هب مادقا زور هدزای ات هدش ناشیرپ دعاسمان ٌهيضق نیا زا ناح

 .متخاس ملطم هعقاو نیازا ار وا نم .دیدرگ دراو دوخ هدایپ و هراوس اب میومع نیب
 تالک زا هار کی ؛ دوب هار ود راهدنق ات میتشاد تماقا هک یلحم نیا زا

 ةوان لخاد هتشذگ یکتوه ٌهفیاط کاخ زا رگید هار و «تفر یم راهدنق هب ییاجیلغ

 هوک هار ود نیا دادتما رد .تفر یم راهدنق هب راصح یدنسم هار زا هدش ناتسغرا

 ةعلق هدیشک تمحز یلیح ناخ یلعریش نوچ مدرک لایح نم .تسا لیاح یعفترم

 رده هب وا تامحز مامت مورب ناتسغرا هار زا نم رگا ؛هدومن نکحتسمار تالک

 نم ریبدت هب زین هیلاراشم «هتشاد راهظا میومع هب ار دوخ لایح نيا .تفر دهاوح

 لیذ رارق هب تاقوا هشیمه ام تک رح عضو .مدیدرگ مزاع روک ذم هار زا هدش قفتم

 موشن دراو نم ات هک مدوب هداد اهنآ هب تخس مکح و مداتسرف یم رتولج ار هنب : دوب

 یرفن دنچ و ناخمیحرلادبع و ناخریصن لارنژ هنب بقع هب دنرواین دورف ار اهراب

 تک رح رکشل فرط کی هب هشیمه مدوخ . دندرک یم تک رح رگید نابصنم بحاص

 کراوید هب موسوم ماقم دراو نوچ .دیامنن همح یسک راسی و نیمی زا هک مدرک یم

 ؛میدوب بقع خسرف کیا ابیرقت میومع و نم. دتسیاهب ولج رکشل مداتسرف مکح میدش

 .میتشاد دوحخ اب راوس تسیود و پوت هدارع ود

 . دوش یم مولعم یدنفسوگ ٌهلگ هک دندروآ ربخ هراوس رفن دنچ تقو نیا رد

 لایخ دنفسوگ اهنآ هک ار یزیچ دش مولعم مدید نیبرود اب .دنیآ یم ام فرط هب
 مکح دوخ هارمه راوس تسیود هب . دشابیم نمشد رکشل زا * یاهتسد دندرک یم

 دایز دنیامن روصت نمشد ات دنورب نییاپ الاب هوک رد ًاقرفتم یرقن جنپ راهچ ره مداد

 مداتسرف ماغیپ ناخ میحرلادبع هب زین و میشاب هدید ار دوح ٌةیهت ام نیب نیا رد .تسا

 یلع ریش رک اسع یتقو ک دنا هب .دوش گنج رضاح هدیناسر ام هب ار دوح ًالجعم
 "ث . دندش نایامن لیذ بیترت هب ناحن

 هد یراهدنق هراوس « رازه هس یتاره ُ؛راوس «رازه هد یدور تشب ؛راوس

 ام فرط هب رکشل نیا مامت .رازه راهچ ناحخ یلعریش دوح لام یلباک ٌراوس «رازه

 هتسد :نشم رد - *



۱ ۱ ۱ ۹۸ ۱ 
 .موش قحلم دوخ رکشل هب هتفر ولج دنداد حالص نم یاهبصنم بحاص « دندمآ یم

 و دش دهاوخ تفتلم ار ام لیلق دادعت نمشد هک لیلد نیا هب مدومن ضارتعا نم

 رد ًالاصتا ام رگا و دوش لیاح ام یودرا و ام نیب اهنآ ؛راوس دراد لامتحا

 . «دروایب هلمح ام هب نمشد هکنیا زا لبق «مینازیگنارب رابغودرگ و میشاب تکر ح
 یلو «دندیدنسپ *ارم رظن اه هدرک رس دوش تفتلم ار ام دادعت دنناوت یمن یدوزب

 ییارآ فص لوغشم نمشد فرط کی زا .مراد یناشیرپ هزادنا هچ ات دنتسناد یمن

 ار ام دادعت ات دنراد لمأت ام هب لدومن هلمح رد هک درش یم موهنم نینچ و دندوب

 تسناوت یمن نم دصاق و دوب رود یلیخ ام رکشل رگید فرط زا « دنیامن صخشم

 هبار ناحخ میحرلادبع رمالارخآ .دنیایب ام کمک هب دنناوتب هک دسرباهنآ هب دوز

 هلمح ام یاهپوت هب نمشد « درب ام هب دناوتب هیلاراشم هکنيا زا لبق .مذید هلصاف

 زا دعب . دربب شیپ زا یراک تسناوتن نمشد ترثک بس هب ام یاهپوت و دروآ

 ةيقِب . دندّش فرصتم ار ام یاهپوت رفن کی ندش یمخز و یچپوت رفن ود ندش لوتقم
 جوف ود «دندوب پوت هدارع ود ندیرب لوغشم نمشد یتقو .دندومن رارف اه یجیوت

 مداتسرف دندوب هدیسر ام هب هک ناخ میحرلادبع ناهارمه زا مه جوف ود و ماظن هدایپ

 زا یدایز دادعت و نمشد زا رفن دصناپ دروخودز نیا رد .دنریگب ار نمشد فارطا

 نمشد هراس ٌهيقب نم .متفرگ سپ اهنآ زا ار دوخ یاهپوت و دندش هتشک اهنآ یاهبسا
 هب موسوم ةهعلق دراو رصع روک ذم یاهراوس «هدومن بقاعت تالک بونج فرط هب ار

 .میدمآ دورف اهنآ برق رد مه ام « دنتفرگ یاح « رس قبط هوک یالاب هدش هلت

 هب میتسناوت یم تالک ٌةعلق رد ار ناحخ یلعریش رکشل نیبرود نودب اجنآ زا ۱

 مک ار اهنآ رکشل «هدروخ تسکش یاهراوس دورو رد هک میدید یم زین و مینیب

 تیاهن اب نم .دندومن یم تک رح هناسویأأم دوخ یاهرگنس رد و دوب هتخاس تأرج

 نيعم دش یم هتشاذگ اجنآ اهپوت دیاب هک ار یلابج للق «هتخیر ار گنج حرط تقد
 رازه ود و تشاد زابرس رفن دص شش جوف ره هک ماظن هدایپ حوف هدزاود «مدومن

 بقع رد ودرا اب رکشل ٌهيقب و دندوب نم اب ینارد راوس رازه کی و ماظن هراوس
 تعجارم نمشد عالطا نودب دعب هداتسیا هوک یالاب رد زور نآ ماش ات .دندوب

 ارم اه هدرک رس ؛نتم رد +



1۹ 

 رهظ هب تعاس ود ات هداد تمجارم ودرا هبار دوخ رکشل دش کیرات هک نیمه هدومن

 رت اهرداچ و لگ اههار مامت ؛هدیراب یدنوادخ تمحر لاراب دعب زور هدنام

 : .میدیدرگ راهدنق مزاع دعب هدومن فقوت زور ود ات ٌأروبجم .دیدرگ

 میدوب راودیما ام . دومن یم قیرط یط هوک رگید فرط زا ناخ یلعریش

 . دش هناور تمس نامه هب مه نا یلعریش هدیدرگ راهدنق دراو نا یلعریش زا لبق

 ناخ یلعریش رکشل و فرط کی زا نم رکشل دوب لیاح ام نیب یهوک هلسلس نوچ

 ناخ یلعریش زا لبق میدوب راودیما ام . دندومن یم قیرط یط هوک رگید فرط زا
 ۱ هب . دیامن یریگ ولج ام زا هار نیب رد تشاد لایح ناحن یلعریش «میوش راهدنق دراو

  جنپ لصاف هب ًابیرقت رگیدکی زا ام رک اسع هدومن تفاسم یط زور جنپ ات مسق نیا
 ۱ هلمح رگیدکی هب دندوبن رنضاح رکشل ود نيا زا کی چیه یلو «دندوب رود مدق رازه
 ۳ ۱ ۱ . دنیامن

 و میدش دراو « دوب بسانم یلیحخ گنج تهج هب هک یماقم هب مجنپ زور

 یور یاهقدیب اب ار دوخ یاهپوت زا هدارع دنچ نم « دومن فقوت مه ناحخ یلعریش
 ار دوحن یاهپوت ةيقب و میامن فرصنم فرط نآ هب ار نمشد لایخ هک متشاذگ هوک

 و ناخ ریصن لارنژ هب «؛مداتسرف ولح ار دوحخ یدایز ةنب مامت هدرک ناهنپ اههوک بقع

 فیدر هدایپ رازه کی و ماظن هدایپ جوف هس اب هک مداد مکح «ناخ میحرلادبع

 ناحخ یلعریش یتقو دنوش فرصتم « دوب ناحن یلع ریش روبع هار رس هک *ییاهراغم

 «دومن هتسارآ ار دوحن رکشل فوفص هدش گنج هب روبجم ما هتفرگ وا هب ار هار دید

 ب .ما هداتسرف ولج ار دوح ةنب هک هدینش زین و هدید هوک یالاب ارم زکشل زا یلیلق
 هلمح هبترم کی «تسا ک دنا نمشد رکشل نوج تفگ دوحخ یاهبصنم بحاص

 تقو نامه . دندرب شروی دندوب هوک یالاب هک نم یاهراوس فرط هب اذهل «مییامنیم

 گنج تقو . دننک گنج و دنیایب نوریب مداد مکح « دندوب ناهنپ هک یصاخشا هب

 لارنژ و ناخ میحرلادبع « دنوش هتسح دوب کیدزن نیفرط و هدش تخس بوحن

 هلصاف ک دنا هب . دنیامن هلمح نمشد بقع و ولهپ زا مداد مکح «هتساوحخ ناخریصن

 ۱ .دندومن رارف راهدنق فرط هب هدروخ تسکش ناح یلعریش رکشل

 ۲ راغ-راغم +



۱ ۱۰ ۱ 

 هدارع جنپ و یس زین و دنیامن جارات ار وا ُنب مداد هزاجا دوخ یاهراوس هب
 و دوب رود مین و خسرف هس ًابیرقت هک مدوخ یودرا هب نآ زا دعب هتفرگ اهنآ زا پوت
 و مدوب شوشم هک زور هدزناپ تدم رد هک اریز «مدیباوخ تحار لامک هب هتفر

 «مدوب هدیباوخن تعاس ود زا رتشیب یزور هنابش رد ؛متشاد ییزج ییاهدروحخودز
 دعب .مدیباوخ رگید زور حبص ات ًاددجم اذغ فرص زا دعب هدش رادیب دعب زور ماش
 هدش لصاح نم تهج هب هک یحتف نیا زا هدش تلاسک عفر ینالوط تحارتسا زا

 زا دعب هدش هناور راهدنق فرط هب دوخ یومع اب دعب زور هدومن رکش ار ادح «دوب
 .میدش راهدنق رهش لخاد زور جنپ ۱

 «میدیسر راهدنق هب یتقو . .دوبهدرک رارف تاره هب ًامیقتسم ناح یلعریش ۱

 لوبق نم یلو « دراذگب راهدنق رد ارم و دیامن تعحارم لباک هب دوب لیام میومع

 " هنب یاهلام نوچ . دینامب راهدنق تموکح هب دیاب امش و موریم لباک هب هب متفگ «مدرکن
 و هتسح دندوب هدرک ترفاسم ناتسمز نیا رد هک هناخپوت و هراوس یاهبسا و
 . لاح هب هک مداتسرفیم ارچ تهج هب یدنچ ار اهنآ دیاب و دندوب *هدش ک ولفم

 .مدومن لیصحت هزات یاهبسا و هنب لام اذهل « دنیایپ
 رسپ نا دمحم حتف زا ناگ دننک هعلاطم تریصب تهج هب دیاب عقوم نیا رد

 هرک اذم دوب ناحخ یلعریش رکشل یاهبصنم بحاص زا یکی هک یراهدنق ناخ ناطلس

 ار وا مردپ و دوب هدرک ریسا تاره گنج رد ناخ یلعریش ار صخش نیا .میامن
 تمدح نیا زا هیلاراشم .دوب هدومن رومأم تاج هرازه تموکح هب هتشاد صلختسم

 رکشل یگ درک رس هب ار وا ناخ یلعریش و دوب هتسویپ ناخ یلعریش هب هدومن رارف
 باب رد . دیگنح یم نم تفلاخم هب الاح هیلاراشم . دوب هتشاد ررقم دوخ ٌهراوس

 " زا ار وا هک دنک یم گنج یسک تفلاخم هب هک ؟ درک دیاب لایح هچ یصخش وچمه
 .تسا هدوبهدرک ریسا ار وا هک دور یم یصخش دزن و تسا هداد تاجن سبح
 سک میکح یا دوشن تیبرت هب سک ان یسک دنک نوچ دب نهآ ز کین ریشمش
 سخ راز هروش رد و دیور هلال غ اب رد . . تسین فالخ شعبط تفاطل رد هک ناراب



 مراهچ لصف ۱ /

 ناخ نامحرلادبع ددجم یاهگنج
 ناخ یلع ریش ریما اب

 ناخ لضفا دمحم ریما تشذگ رد -۱
 .مراد فوطعم خلب فرط هب ار دوحن باتک ناگ دننک هملاطم هجوت دیاب الاح

 رظان اب ار ناخ دمحم ضیف رادرس «خلب نتفرگ زا دعب هک ما؛تشاد راهظا ًالبق

 یتقو .میدوب هتشاد ررقم ناتسک رت تموکح هب ناحخ رکسع یلع لارنژ و ناخردیح
 یانب رگیدکی اب روک ذم لارنژ و رظان و ناخ دمحم ضیف میدش نایماب دراو
 هبمهاوح یم هک یمقوم نینچ رد مت متشون اهنآ هب هدش ملطم نم . دنتشاذگ ار تموصح

 .دنیامن زارتحا رگیدکی اب تریاغم زا «مربب هلمح لباک

 وبای سأر رازه کی «ناح دمحم ضیف رادرس زا هک دش مزال ناتسمز رد

 نداتسرف زا متسه گنج لوغشم دید نوچ سانشن کمن نيا .مهاوخب هنب تهج هب و
 ام تهج هب دابآ دیس رد تقو نآ رد هک حتف زا دعب . دومن راکنا روک ذم یاهوبای
 توعد دوح تاقالم هب ار وا هتشون ناخ دمحم ضیف هب یذغاک مردپ دش لصاح

 رادرس میومع رسپ تاقوا نیا نراقم . درکن لوبق مه ار توعد هیلاراشم . دومن

 نایماب هب هرازه تموکح هب راوس رازه تشه و ناح یلعمالغ اب ار ناخرورس دمحم
 هب راهدنق زا ناخ یلع ریش ما هتشاد نایب ًالبق *هکنانچ هک دوب یتقو نيا . دنداتسرف
 تقو نیا رد .مدش وربور وا اب نیاجیلغ تالک رد نم و دمآ یم نینزف فر

 .دروآ یم مهارف تمصاخم بابسا رتشیب مب زا رتشیب ناحخ دمحم ضیف رادرس

 هناور وا «ع افد تهج هب هک داتسرف مکح ناخرورس دمحم رادرس هب مردپ رمالارخآ

 هچنانچ :نتم رد -۱



۱۲ 

 جنپ «یلاق بآ هب موسوم ةلق رد هدیدرگ خلبمزاع نایماب زا ًاروف هیلاراشم
 دّمحم رادرس تسکش هب رجنم گنج نیا .دندومن یقالت رگیدکی اب کبیا یلزنم
 ةعفد هدومن عمج هاگجاب زد ار دوخ رک اسع ًاددجم هیلاراشم ؛هدش ناخ رورس

 دادعت ناخ دمحم ضیف رادرس « دومن رارف هدروخ تسکش مه زاب دومن گنج رگید

 اب ار نا یلعمالغ و مالغ بیان هدومن ریسا ار اهزابرس و نابصنم بحاص زا یدایز
 ناشخدب و نغ هتق فرط هب هدیناسر لتق هب ربتعم یاهبصنم بحاص زا رفن هس ود

 هاشرادناهجریم زا ییزج دروخودز زا سپ ار روک ذم تیالو هدومن تعجارم

 ۱ . دومن ع ازتنا

 اب یرکشل مردپ نوچ «دمآ لباک هب مردپ دزن تیاکش هب هاش رادناهجریم

 ناخ دمحم ضیف رادرس هک دیسر ربخ مه رگید فرط زا و تشادن لباک رد دوح
 هیلاراشم زا مورب هک دومن راضحا راهدنق زا ارم مردپ اذهل دیآ یم لباک فرط هب

 یلو «مدوب هدش فیعض یلیخ «هیلک ضرم نتشاد ةطساو هب هچرگ | .میامن یریگ ولج

 هب موش راوس بسا هب متسناوتیمن نوچ و هدیدرگ زاع ًازوف « ردپ ةلسارف لوصو هب
 نینزغ دراو مجنپ زور هدومن تفاسم یط لزنم ود زور ره و هتسشن ناور تخت

 :ندمآ رد تسین مزال هک دیسر مردپ زا یرگید ةلسارم نینزغ هب دورو زا سپ .مدنش

 .تسا هدومن تعحارم نغ هتق و خلب فرط هب رادغ دمحم ضیف هک ارج «ییامن لیحعت ۰

 یلو « دوب هدش رتهب مدوخ تلاح دنچ ره هک اریز هدش فوعشم ربخ نیا ندیسر زا

 نینزغ رد زور جنپ |ذهل . دندوبهدش هتسح یلیخ زارد لزانم ندرک یط زا نم رکشب

 .مدش لباک مزاع دعب هدومن فقوت

 هب دعب هدومنییاریذپنیلبقتس زا داتسرف لابقتسا هب یدایز تیعمح مردپ

 اب سپ .مدیدرگ رورسم یلیخ ناشتمدح یبایفرش زا هدیسر ردام و ردپ تمدح

 تاقالم تهح هب هبترم کی یزور هدمآ دورف لباک ٌةناخدور رانک هب دوخ رکشل

 ات ام تقو .مدرک یم تعجارم دوخ یودرا هب هشیمه ار بش هتفر دوح نیدلاو

 .دومن زورب لباک رد ابو ضرم تقو نیا رد تشذگ مسق نیمه هب ناتسبات ندیسر

 ییاریدپ روطب نیلبقتسم زا :نتم رد - ۱



۱.۳ 

 یاوه هک اریز «میامن لزنم لباک راصح یالاب رد نم هک دید حالص یینچ مردپ

 دوح و دنتفر ناشدوحخ یاه هان هب دومن صعرم ار رکشل نم. . دوبن ملاس اهرداج

 .مدرک لزنم هتفر راصح یالاب هب

 عالطا یب یاهراطع هک ار ییاهاود هدش ابو التبم مردپ هک دیشکن یلوط

 بت هب ضرم هکنیا ات «دنداد مردپ هب دنتسناد یم دیفم ضرم نیا تهح هب کلم نیا

 هب وا یهارمه هب هتفرگ کمک ناخ دمحم ضیف رادرس زا و هدیدرگ لدبم ییابو

 وا هب مردپ یشوخان تدش زا هتشون یذغاک میومع هب ًاروف .دنیآ یم لباک فرط
 ام تفلاخم هب ناخ دمحم ضیف و ناخ یلعریش هک متشاد راهظا زیک و هداد عالطا

 ار زدپ مناوت یمن عقوم نیا رد یلو «مگنج هب نمشد اب مراد لیم هچ رگ ا . دتیآ یم

 هلس ارم نیا باوج یتدم ات دینامب لباک هب نم ضوع هب هدمآ اش رگ مراذک

 ار ناح یلعریش ندمآ رابخا هک متشاد ررقم ار دوحخ یاه سوساج اذهیلع . دیسرن

 لباک یلزنم ود هب ناخ یلعریش یتقو هک مدش رضاح دوح و «دنناسرب نم هب الاصتا

 .میامن گنج وا اب هتفر « دیسر

 تعجارم* ریش جنپ هب نمشد مدینش هک مدش ریحتم ربخ نیا ندینش زا یزور
 زا ربخ نیا لوصو ضحم هب . دوش لباک ناتسهوک دراو ًاتقن دراد لایح هدومن

 یراچ مزاع هدومن رخ یاعد نم ترصن تهج هب مردپ هدرک لصاح یصخرم مردپ
 ات هکنیا لایح هب « دوب هدرک فقوت اجنامه رد هدش نینزغ دراو زین میومع .مدش راک

 . ضیف هک دندروآ ربخ اه سوساح «مدش راچ دراو یتقو .دنامب اجنامه گنج مامتا

 ًاروف ربخ نیا لوصو زا سپ . دیایب ریش جنپ رد هار زا دراد لای ناحخ دمحم

 و راهبلگ هب موسوم ماقم هب باتفآ ع ولط تقو هب .متفر هار بش امت هدومن تکر ح

 دمحم ضیف .مدش دراو دوخ رکشل مامت اب دوب عقاو هرد ةنهد رد هک داد ها ةعلق

 عقاو شک ودنه یاههوک یبونج یاه هنماد رد هک تسا یگرزب هرد جنپ زا یکی : ریش جنپ - ۱

 لاس ات .تسا (ناویسراف) یناریا نهک دازن زا نابز یسراف یاه کیحات تنوکس لحم و «تسا

 یاه هزاورد نایم ینعی لباک و خلب نیبور ناوراک هار یلصا ریسم رد ریش جنپ هرد .عم ۱۳۰

 دافسا و نمهب ۵و( هرامش «لوا لاس یسانش مدرم هلجم) .تشاد رارق ناتسودنه و ناتسک رت

 ( ۱۵6 - ۱۵۳ هحفص ۵



۱۰ 

 . دیسر هوک یالاب هب مه ناح

 لباقم رد لباک رکشل ندید زا ناح دمحم ضیف رادرس هک مدیش علطم نم
 هک دندوبهدرک توعد ار وا ناتسهوک نیناوخ هک اریز ؛دوب هدیدرگ ریحتم دوح
 دیامن یریگ ولج وا زا اجنآ رد یسک تفریمن لامتحا و دیامن روبع اهنآ کاخ زا
 وا تهج هب ناخ یلعریش زا مه هلسارم . دوب هدومن برطضم ار وا یناهگ ان یالب نیا
 دهاوح دراو هزور ود « دوب هتشون زین و دیامنن تک رح وا دورو ات هک دوب هدیسر
 ناحخ یلع ریش هب . دوب هدش بلقنم یلیح ناح دمحم ضیف هلسارم نیا ندیسر زا. دش

 رگا «تسا هدیسر نامح رلادبع هک هتشاد راهظا هدرک شنزرس ار وا هداد ماغیپ

 ۱ .دیناسر دهاوخ لتق هب ار ام رفن ود ره مییامن فقوت نيا زا رتشیپ
 "ذومن بترم ار دوخ یاهرگنس هوک یالاب ناخ دمحم ضیف بش نآ رد

 دمحم ضیف هک اریز « دش عقاو یتخس یلیخ گنج «مدومن هلمح وا هب دعب زور حبص
 دادتما تعاس دنچ زا دعب یلو «تشاد قوفت ام رب تهج نيا زا و دوب یدنلب رد ناخ
 داینش ار ربخ نیا هللاراشم هک نیمه .مدش فرصتم ار وا یاهرگنس زا یضعب گنج
 یلاحخ وا فرط هب تشاد کجران یاه هلولگ هک یپوت نم .دمآ نوریب هوک بقع زا

 نیا هب دوب هدروخ ام زا هک ییاهکمک هتفر ورف شمکش هب کجنرات زا یا هکت .مدرک
 هک دیسر اهتنا هب هنوگ نيا هب یرادغ صخش یناگ دنز .دمآ نوریب شمکش روط
 .مدومن ریسا ار وا رکشل مامت ًاییرفت . دوب شلاح بسانم شماجنا

 هب دوب هدروآ دوخ اب تاره زا هک یراوس رازهود اب مه ناح یلعریش
 ناخ دمحم یلو شگ رزب ردارب دزن ار ناخ دمحم ضیف شعن . دومن رارف خلب فرط
 رب مدومن تعجارم لباک هب زور راهچ زا دعب مه دوخ «هداتسرف لباک هب شردام و
 مردپ دزن لباک هب دورو ضحم . دیسر میومع هب نینزغ هب زور دنچ زا دعب نم حتف
 وا هب دنلب زاوآ هب رس مرح نیناوخ .تسا هداتفا یتخس یلیح تلاح هب مدید هتفر
 ملکت هب رداق مردپ . دیأمن وگتفگ امش اب دهاوخ یم تسا هدمآ نامحررلادبع دنتفگ
 رگید مردپ هک مدش سویأم نوچ . داد تک رح نم فرط هب ار دوخ تسد یلو « دوبن
 هدمآ نوریب هتسشن وا دزن یردق . داد تسد نم ُهب هیرگ « درک دهاوخن ملکت زگ ره

 ردپ ندید هب هبترم ود یزور .مدش دوخ یماظن یاهراک هحوتم هتفر دوخ یودرا هب

 غ ادهتفای تافومردپ« دوب هعمج موی هک لباک هب دورو زا دعب موس زور .مدمآ یم
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 ِ_ِث ۱۰۹
 زا سپ .مدومن ربص هداد یهلا یاضق هب اضر .تشاذگ نم لد هب ار دوخ ییادج

 " هدرب دوب دوخ یصخش کلم هک ناخ تمشح ٌعلق هب ار وا هزانج «نیفکت و زیهجت
 .میدومن نفد دوب هدرک نیعم شدوخ هک یعضوم رد

 ناخ مظعا دّمحم ندیسر تنطلس هب -۲

 تاربم و تاریح «ارقف هب هدومن تعحارم لباک هب ترسح رپ لد اب سپ
 دوب هدمآ لباک هب نینزغ زا هک ناخ مظعا دمحم ینعی میومع زور هس زا دعب هداد

 امش رتکچوک نم و دیدوب وا رتکچوک ردارپ امش «دوب هدنز مردپ هک یتقو ات متفگ
 امش یاح هب نم « دیشاب نم ردپ یاح هب امش «تسا هتفای تافو مردپ هک الاح «مدوب

 امش نوج هک داد باوح میومع. . ٍلشاب نم یاح هب امش گرزب رسپ و دوبمهاوح

 .امشرک ون نم .دوب یهاوخ امش وا قاقحتسالاب ثراو « دیتسه یفوتم ریما رسپ.,
 زا امش تسین بسانم یریب تلاح نیا اب لاح ومع مداد باوج نم . دوب مهاوخ ۱

 هب مدرک یم تمدح ردپ هب هک یمسق نامه هب متسه ناوج نم یرتکچوک یرگید
 .میامنیم تمدح مه امش

 هداوناخ یازجا هعمج بش . دوب هرک اذم حرطم هرقف نيا زور زاهچ ۳

 مسا هب تنطلس ٌةهبطح مداد مکح هدومن توعد ار تایالو یاهرادرس و لباک یتنطلس

 دنعب ؛هداد میومع هب تعیب تسد مدوخ لوا رما نی | ماتتا زا سپ.. .دنناوخب میومع

 دوخ یودرا هب نم . دنتفگ کیربت ار میومع هدومن ادتقا نم هب رگید یاهرادرس
 تاربم و تاریخ و دندوب نآ رق تئارق لوغشم زور هنابش لهچ ات هدومن تعجارم
 ۱ .میدرک قافنا مردپ حور یدونشوخ تهج هب دایز

 وا هب هدومن نامگ دب نم زا ار میومع میدسفم «مردپ تافو زا دعب هام دنچ,

 تسا رتهب ؛دوب دهاوخ دودحم وا ذوفن مشاب لباک رد نم هک ینامز ات دندرک اقلا
 هب کمن صاخشا یماسا .دراد ررقم نمیاج هب ار دوخ رسپ و دتسرفب خلب هب ارم

 دنتساوخ یم فرط ره هب دندوب هدرک راهم رتش لثم ار میومع غ امد هک یمارح
 ةچيزاب لباک ریما هشیمه و دنتشاد ار هیور نیمه مه نیا یاهردپ و دندیشک یم
 :تسا لیذ رارق هب اهنآ یماسا و مرادب روک ذم دیاب دوب اهنآ تسد



۷ 
 لگ ریش کلم «یباتسهوک ناج مالغهداز بحاص «ییاجیلخ نان زارفرس ۱

 «یناجیلغ ناح ربک ا دمحم «ینایاب ناخ یفوص ؛یناتسهوک ناحخ باون «ییاجیلغ

 کلم «یریمشک دمحا رسپ قلاخلادبع ناجریم ؛یناتسهوک داخ ربک اریمآ
 کی هک دندوب هدرک نامگ.دب ردق نيا نم هب تبسن ار میومع صاخشا نیا .ناخرابح

 ریما تفگ هتشاد هاگن ارم رد نوریب یجوپاق . .متفر وا مالس هب مسرلا یلع زور

 «متسشن رد نوریب هتشذگ رهظ زا دعب تعاسکی ات حبص زا .متسا باوخ بحاص

 تهج هب دعب .دندومنیم دمآ و تفر رگید نیرومأم و اهرک ون مامت هکنیا لاح

 هزاجا ارم نيا زا دعب .تسا باوخ روطچ میومع مدوب ریحتم «دندرب راهن میومع

 فارطا هب مردپ یاهبصنم بحاص مامت مدید «مدش قاتا دراو یتقو .دنداد لوخد

 هکنيا هب مدش رذعتم ؛دندرک ر اهن هب فیلکت ارم. .متسشن مه نم ؛ دنا هتسشن میومع

 رگیدکی اب رابرد لها نآ زا دعب «دندروخ راهن اهنآ ات متسشن هشوگ .ما هدروحت

 ۱ ۱ :متفد وریپ هتساحرب نم «دندش یوجن لوفشم



 ناخمظعا دمحمریما



۱۰۹ 

 خلب تموکح هب باصتنا -ْ

 هرحالاب «دوب راک رد زور هس ود ات اهنآ هنایفخم تامادقا و تیاعس نیا

 نورقم هک یتحلصم مدرک ضرع نم « دیورب خلب ه امش تسا رتهب تفگ نم هب میومع

 لارنژ و ناحخ میحرلادبع اب ار ناحن هللادبع ناتدوحخ رسپ هک تسا نیا تسا باوص هب

 راهچ و تسیب اب دنتسه خلب لها هک رکشل یماظن نابصنم بحاص یقاب و ناخ ریصت

 موزل تقو رد هک منامب امش دزن لباک رد دیراذگب ارم و دیتسرفب خلب هب پوت هدارع

 زا ناخن یلع ریش رگ ا متسناد یم نوچ .مشاب رضاح امش تامدخ ماجنا تهح هب

 یریگ ولح وا زا تسناوت مهاوح مشاب لباک رد هک یتروص رد دیامن تک رح تاره
 نیا رد مدید یتقو . دش دهاوخن مظنم امش نودب خلب تیالو تشاد راهظا میومع .میامن

 زور هد تدم رد «مشابن لباک رد نم تسا نیا شدوصقم و دراد رارصا هرقف

 عقوم نيا و متشاذگ لباک رد ار دوخ لایع ؛هدش خلب مزاع هدید ار دوخ کرادت

 ًابیرقت . .میدش دایز تامحز راچد رفس نيا رد دوبهداتفا دایز فرب و دوب ناتسمز

 .دومن بویعم امرس ار نایرکشل زا رفن دصیس یاپ و تسد

 لیعامسا دمحم هب میومع نم تکر ح زا لبق هک میامن نایب دیاب اجنیا رد

 شش و ماظن هدایپ جوف کی اب دوب هداد مکح ناخ نیما دمحم موحرم رسپ ناح

 مکح بارهس لینرک هب و دیايب هرازه ک اع هب «ماظن ر اوس رازه جنپ و پوت هدارع

 هدمآ هاگجاب ؛رد هنهد هب پوت هدارع راهچ و ماظن ر اوس دص راهج اب دوب هداد

 روک ذم یاه هدرک رس یتقو دنیامن تاقالم مه نم زا دوب هداد مکح و دیامن تماقا

 کمک و دنیامن تعجارم نم اب خلب ات مدرک شهاوح اهنآ زا دندمآ نم تاقالم هب

 هک مداد هدعو اهنآ هب و مگنج هب دنا هدومن شاشتغا هک تیالونآ یناها اب دنهدب

 ۱ « دنتفریدپ ارم شهاوح مهیلاراشم هچرگ | . دومن مهاوخ صحرم ار امش راهب رد

 مهدن ای مهدب هزاجا هاوح نم هک دیسر بارهس لینرک هب میومع بناج زا هلسارم یلو
 تموکح هب ار وا دوخ هک نایم اب مکاح یزور دنج زا دعب و دورب لباک هب ًاروف وا

 هتفر لباک هب تسا هدش مکح هیلاراشم هب هک تشون نم هب مدوب هتشاد ررقم اجنآ

 «مهدب وا هب متشادن نیا زا ریغ یباوج . دنشاب هدوب لوزعم هتحخادرب ار دوخ باسح

 ۱ . دیامن تعاطا ار ریما مکح دیاب متشون هکنیا زج

 ؛مدش کبیا دراو دايز تامحز و تخس ترفاسم نی زا دعب هک یتقو
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 کی و رتش رفن دصراهچ هلمج نم هک یدایز یایاده هدمآ نم تاقال هب نغ هتقریم
 تیالو مدید هدش ناغرفشات مزاع اجنآ زا . دندروآ نم تهج هب دوب بسا سأر رازه

 و اراخب هک خلب یاهریم . دشاب یم شوشخم یلیح ناخ یلعریش یمظندب زا روک ذم

 توعد ار اهنآ ناخ یلع ریش «دندوب هدش یرارف رگید فارطا و راصح و تالق

 «دوب اجنآ هک ییاهپوت اب ار تیالو نيا و دنیامن تعجارم دوح تیالو هب دوب هدرک
 رواب مه قمحا نامدرم نيا . دوب هتشاد تفایرد دقن ار نآ تمیق «هتخورف اهنآ هب

 هتخادرپ وا هب ار لوپ . دراد ار تیالو شورف رایتخا «ناحن یلعریش هک دندوبهدرک
 . امهب ار امش ناخ یلعریش دنتفگ هدومن جارات دندوب نک اس اجنآ رد هک هنغافا ًاروف
 ناحخ یلعریش ام و دشاب یم ام هاشداپ نامح رلادبع دندوب هتفگ هنخفا .تسا هتخورف
 - .میرادن لوبق تراما هب ار

 ۱ هدیدرگ دایز یاهیزیر نوح هب رجنم هدش ایز شکبشک ثعاب هرقف نی

 و هنچغآفرط هب هدش مهوتم راکنیا لأم زا روک ذم یاهریم مدش دراو نم یتقو
 هب دندش یعاس هدومن کحم ار کلمین ٌةعلق و دندومن رارف هنمیم و ناغربش و یوح دنا

 . و فیرش رازم هب ناغرفشات زا نم .دنیامن هیهت فیدر رکشل نم اب ندرک گنج تهج
 و هناخپوت یاهبصنم بحاص «نم دورو زا دعب زور دنچ متفر لپ هتخت هب اجنآ زا
 تالاح هک دنداد عالطا نم هب ناحخ لیعامسا دمحم یعمجباوبا ماظن هدایپ رکشل

 دش میهاوخ فوعشم « دوش یمن مولعم هناقداص امش هب تبسن ناحخ لیعامسا ددحم

  میومع نوچ مداد باوج نم .دییامن لحاد دوخ رکاسع هب ارام امش رگا
 ناح لیعامسا دمحم مکح تحت تسا هتشاد ررقم ار امش «ناحخ مظعا دمحم ریما

 هب مداد هدعو اهنآ هب و میامن لیدبت ار امش مناوتیمن دسرن میومع ٌهزاجا ات دیشاب

 یمشچرون فالخرب سک ره تشون باوج هب میومع «متشون و مسیون یم میومع
 هبار هلسارم نیا نم .دوب دهاوخ باذک و دسفم دیامن هرک اذم ناخ لیعامسا دمحم

 نم تفلاخم هب هک ریز «مدش کنین مزع هدومن تثارق روکذم یاهبصنم بحاص ۱

 ۱ ۱ .دندوب هدش عسجت اجنآ رد

 مس آر قب هذمن هناتسود ترک ام نآ اب اجنآ هب دورو زا سپ
 رصک

 م
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 ار دوح و" دننکن گنج هک میامن فرصنم ار اهنآ هک مدرک یعس یلیح «هدروح

 هک ارچ « دندومن در ارم تراهظا هعلق ماکحتسا راهظتسا هب اهنآ یلو «دنیامنن بارح

 ضرع عرذ هاجنپ و نآ فارطا ع رذ دصیس ًابیرقت هک هعلق قدنخ زا نتشذگ

 ع ولط لوا هداد بیترت ار دوخ یاهپوت دعب زور . دمآ یم رظن هب نکممرریغ «تشاد
 جرب ود و هزاورد هدنام رهظ هب تعاس هس .دنربب شروی مداد مکح رکشل هب باتفآ

 لپ «هتخير قدنح رد کشع فلع دنب رازه ود یم رکشل هدومن بارح ار هعلق

 هتسد هعلق یلاها و اه یغای . دندیسر هعلق راوید هب هدرک ادیپ روبع هار و دنتخاس

 دنتفریم ولج هک ینایرکشل تروص و رس هب هدز شتآ ار ین گر زب یاه

 هلمح اهنآ هب هزینرس اب دنتفر یم الاب هعلق راوید هب نایرکشل هک مه یتقو « دنتچیریم
 اهنآ زا رفن دصتفه هچرگ | هدش ریگاج اجنآ رد نم رکشل نیا دوجو اب . دندومنیم
 دندوب هعلق رد هک ینصاخشا و دندیدرگ هعلق گ را لحخاد ًاروف « دندش فلت و هتشک
 رفن کی طقف «دندیسر لتق هب امامت «دندوب رفن دصناپ و رازه ود اهنآ دادعت

 . دنام هدنز دوب هتعنادنا ار دوخ یکشع هاچ رد هک اهنآ هدرکر س ۱

 خلب فرط هب امش دندینش خلب یاهریم یتقو داد عالطا نم هب صخش نیا

 هب اهنیا و دندومن بختنم ار دوخ عاجش نامدرم زا رفن دصناپ و رازهود « دییآ یم
 دنشاب هتٌشاد ناج ات ؛کلمین ٌةعلق تظافح تهج هب هک دندش دهعتم رطاح لیم

 تمدح نیا ماجنا تهج هب هریغ و گنفت و ریشمش و تعلح مه اهریم « دنیامن ششوک
 ناشیا رسپ ناح هرق شمسا هک روبزم ٌهدرک رس زا نم .دندوب هدرک ماعنا اهنآ هب

 . مدوب هداتسرف امش یارب هک ار ینآ رق ارچ امش مدرک لاوئس «دوب خلبریم رودص
 . تقو چیه ًالبق ار هعلق نيا میناد یم امش و ام داد باوج هیلاراشم . دیدرکن لوبق

 .میدوب نثمطم هعلق نيا ماکحتسا هب تهج نیا زا . دریگ هب هبلغ هب تسا هتسناوتن یسک

 هرصاحم هام هدجه ار روک ذم ٌهعلق میومع اریز «تسا مسف نیمه متسناد یم مه نم

 زا .دیامن حلص نیروصحم اب دوب هدش روبجم هدش مامت وا ةقوذآ هکنيا ات دوب هدرک

 ار یتایدعت مامت و مدومن رخسم تعاس شش فرظ رد ار هعلق نیا نم یهلا تالضفت

 .مدرک یفالت «دندوب هدرک تیالو نیا یاه ناغفا اب هک

 دنکن :نتم رد - ۱
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 هعلق نتفرگ تالاح حرش اب هدومن صلختسم ار روک ذم صخش دعب زور

 اجنآ یلاها مدیشک رکشل هچغآ فرط هب مدوخ دعب .مداتسرف روک ذم یاهریم دزن

 دوح یاهریم تاک ر ح زا هدرک لوبق ارم تعاطا «دندمآ نوریب نم لابقتسا هب

 تیالو هک دوب هدش یشان ناخ یلعریش زا ریصقت نیا نوچ مه نم . دنتساوخ ترذعم

 تعاطا هک ناخ میکحریم زا ریغ اهریم مامت و مدومن وفع ار اهنآ دوب هتخورف ار

 ناحخ دمحم شمسا هک لپرس ریم .دندومن رارف هنمیم فرط هب دوب هدرک لوبق ارم

 ح رش هک یعقوم رد ار صخش نیا تالاح . داتسرف نم تهج هب دایز یایاده دوب

 یذغاک هدومن در ار وا یایاده .ما هتشاد روک ذم ما هتشون اراخب رد ار دوخ تماقا
 هنمیم فرط هب مه صخش نیا . دوش فرصتم ار وا تیالو هک هداتسرف هزات مکاح و ۱

 ۱ . دومن رارف
 اجنآ تموکح هب ًاددجم ار ناخ میکح ینعی قباس ریم ناغربش دورو هب

 نونمم هک ناخ میکحریم .مداتسرف یوحدنا هب مه هزات مک اح «هدومن بوصنم

 لوا رد .میامن جیوزت دوخ تهج هب ار شرتحد درک اعدتسا «دوب نم یاهتبحم

 دمحم ناسک عقوم نيا رد .مدرک ار تلصو نیا لوبق دعب «هدومن در ار وا شهاوحخ

 نم و دشاب یم ام تلود نمشد هیلاراشم هک دنداد عالطا نم هب ًانمض ناح لیعامسا

 بحاص زا هک دوب یتاعالطا هلمج زا مه عالطا نیا نوچ .مشاب رذح وا زا دیاب
 ریما تمدح هضیرع ًاقفتم اهنآ همه هک مداد حالص نینچ «مدوب هدینش وا یاهبصنم

 میومع یلو «متشون میومع هب صوصخ نيا رد مه مدوخ و دنیامن رهم همه و دنسیونب
 هب ًاروف داتسرف مکح نم هب و تفگ دب اهام همه هب هدومنن ام تالسارم هب ییانتعا

 ۱ ۱ ,  .مورب هنمیم

 نم رکشل متشاد راهظا هدومن ضرعت دوبن حالص هب نورقم مادقا نیا نوچ
  حعف و دنا هدرک گنج هدش تامحز لمحتم و دنا هدومن ترفاسم ناتسمز مامت

 تهج هب متشاد راهظا زین و دنیامن تحار یتدم ات دنراد قح «دنا هدومن لصاح

 اجنیا یلاها ات مشاب رضاح اجنیا رد هک دراد ار تیمها تیاهن تیالو نیا «شاشتغا

 شرکشل ناح یلع ریش مراد نیقی داتسرف باوج میومع . دنوش سونأم ام تموکح هب
 رد ناخ زیزع دمحم و ناخرورس دمحم میاهرسپ تفلاخم هب هک داتسرف دهاوح ار

 امش ریصقت دنروخب تسکش میاهرسپ و دتفا قافتا هعقاو نیا رگا و دنگنج هب راهدنق
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 هنمیم هب رکشل رگید یاج زا امش دیاب مدرک ضرع باوج هب نم .دوب دهاوخ
 کیدزن اح نیمه رد نم « دیامن هلمح راهدنق فرط هب ناخ یلعریش رگا هک دیتسرفب

 و دیشک دهاوخ لوط هام نیدنچ ًاموزل هنمیم ةرصاحم متشاد راهظا زین و مشاب امش
 منتفم متسه فورعم یدایز هلصاف هب نم هک ار ینعم نیا ناحخ یلعریش دراد لامتحا

 و تفریدبن !رم یاهتحلصم زا کی چیه میومع یلو « دروایب هلمح لباک هب هتسناد

 روط ره یتسین نم تسود رگ | و تفر یهاوح هنمیمهب یتسه نم تسود رگا تشون

 . رادب لومعم یراد لیم
 ناحخ یلعریش ینمشذ زا* هکنانچ مسیونب متساوحن مدش سویْأم یلیح نم

 لایح نیا زا مدرک رکف هک دعب یلو «مرادن یمیب مه امش ینمشد اب مرادن یمیب

 ره رد دیاب ؛ما هدیناشن تنطلس تخت هب ار وا دوخ نوچ متفگ دوح اب هدش فرصنم

 یوحدنا هار زا هدومن ررقم ماکح اج همه هب اذهیلع .مشاب هتشاد یهارمه وا اب یرما

 و هداد عالطا وا هب مدوخ ندش هناور زا هتشون میومع هب مه هلسارم .مدش هنمیم مزاع

  یتقو . دش دهاوخ نامیشپ راک نيا زا هک دمآ دهاوخ یزور مراد نیقی متشاد راهظا

 یلعریش یاهرسپ دوب هتشون هک دیسر میومع زا یذغاک مدیسر هنمیم یلزنم کی هب
 هدرک شهاوحن نم زا و دنتفرگ ار هارف و دنا هدیشک رکشل راهدنق فرط هب ناح

 دوخ دزن هنمیم ةرصاحم تهج هب ار هیقب هداتسرف لباک هب ار دوخ رکشل فصن دوب

 ناح لیعامسا دمحم ینعی مه ار وا یمشچرون «دوب هدرک شهاوخ زین و مراد هاگن

 البق هدش عقاو الاح هک یقافتا نيا زا متشون ماکحا نیا باوج هب متسرفب رکشل نیا اب

 هب الاح و دیدادن نم فرح هب شوگ امش هک ییاجنآ زا .مدوب هتخاس هبنتم ار امش

 هن ادهل .میامن هرصاحم ار هنمیم مدوخ رکشل فصن اب تسا نکمم ریغ نم تهح

 .متسرفب مناوتیم امش تهج هب کمک هکنيا هن و میابب امش دزن مناوت یم مدوح

 اهرگنس اجنآ# دورو هب هدش هنمیم فرط مزاع ؛باوج نیا نداد زا دعب

 زا مدق دصناپ و رازه ًایرقت و ناقشاع لت هب موسوم هک هپت یالاب مدوحن ؛هداد بیترت

 مدش هرصاحم لوغشم یتقو مدز رداج دوب هعلق رب فرشم و تشاد تفاسم هعلق

 هچنانچ :نتم رد ۱
 دورو هب دوب هدش هنمیم فرط :نتم رد - ۲
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 رد ناخ زیزع دمحم شرسپ دوب هتشون « دیسر نم هب میومع زا یرگید هلسارم
 دمحم و تسا هدش وا تسد ریسا هدروخ تسکش «ناخ بوقعی دمحم زا راهدنق

 ٌاروف دوب هداد مکح زین و هدیدرگ فرصتم مه ار دور تشب لاحم ناخ بوقعب

 رد نوچ متشاد راهظا هدومن راکنا مه زاب یلو «متسرفب وا دزن ار دوخ رکشل فصن

 فانک ردق نیا مرکشل «متسه هنمیم هرصاحم لوغشم و مشاب یم مصح لباقم

 شروی هنمیم ٌةعلق هب یتخس هب مداد مکح و متسرفب امش دزن ار وا فصن دنک یمن
 هب ًانمض ناح لیعامسا دمحم هک ارچ «میامن فرصت ار هعلق متسناوتن یلو «دنربب
 ةلمح نيا زا نکل .میراد شروی لایح ام تعاس مادک رد هک دوبهداد عالطا نمشد

 دنناوتن دراد لامتحا ؛مربب شروی یناث ةعفد رگ ا دنتسناد مدومن نمشد هب هک یتخس

 اب املع و اه هدرک رس زا یضعب اب ار دوخ رسپ هنمیم ریما اذهل . دنیامن تمواقم
 زین و دهدب ام هب حارخ الط رازه لهچ یلاس هک دش لبقتم هداتسرف نم دزن نآ رق

 ةظحالم هب مه نم « داتسرف نم تهج هب مه رگید فیاحت یضعب و بسا سأر دنچ
 « دمآ مالس هب مه دوح هتفریذپ ار وا طیارش دوب هدمآ مهارف لباک رد هک یتالاکشا

 زا نلاخ نیسحریم «مدش فرصتم «دوب اجنآ رد هک یپوت شش ابآر هنمیم ةعلق نم

 .مدومن وفع مه ار اهنآ هدومن طسوت مه رگید یاهریم

 جنپ الاح ات هک تشون یذغاک ناحخ لیعامسا دمحم هب میومع عقوم نیا رد

 چیه امش و دنیامن تعحارم مداد مکح امش هب و ما هداتسرف امش تهج هب ذغاک

 البق نوچ متفگ وا هب و هداد ناحخ لیعامسا دمحم هب ار ذغاک نيا «دیا هدومتن ییانتعا

 الاح یلو «مدوب هدادن امش هب نم ار تاجتشون نیا «متشاد راک هب ار امش رکشل

 تک رح دعب زور هیلاراشم .دیورب دیناوت یم الاح امش مرادن مزال ار امش رگید
 یلیحم یلیح مدآ ناخ لیعامسا دمحم نوچ «مدش خلب فرط مزاع مه نم .هدومن

 ار اجنآ هدش خلب دراو نم زا لبق هک درک یم لیجعت لزانم یط رد ًاصوصخم دوب

 تقبس نم زا نادنچ متشاذگ یمن هدش وا لایخ تفتلم مه نم یلو «دیامن جارات

 دمحم رادرس هک دیسر نم هب بارهس لینرک زا یذغاک خلپ هب دورو زا لبق . دیوجب

 لپ هتخت هب تسا هدیسر وا هب میومع زا هک یلمعلاروتسد بجوم هب ار ناخ فیرش

 دمحم نوچ و مراد هگن سمح رد ًاحیحص ار هیلاراشم مشاب بظاوم نم دیاب و هدروآ
 دمحم دراد یلک لامتحا مدرک لایخ « دوب ناخ لیعامسا دمحم یومع نا فیرش
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 هدایپ جوف ود بش نامه دیامن یعس دوخ یومع صالختسا تهج هب باخ لیعامسا

 یط زور و بش مداد لمعلاروتسد اهنآ هب هداتسرف هناخپوت *یرطاب کی و ماظن

 .دنیامن مکحتسم ار اجنآ هدناسر لپ هتخت هب ار دوخ هدومن تفاسم

 لیعامسا دمحم . دنتفر لپ هتخت هب خلب و هچغآ یالاب موق هار زا نم نیرومأم

 رهش هب دوب هدرک هدارا مدوب هدرک لایخ هکنانچ هدیدرگ اجنآ دراو دعب زور ناخ

 اجنآ ًالبق نم رکشل دوب هدید یتقو . دیامن صلختسم ار دوح یومع هدومن هلمح

 زا سپ .هدیدرگ هناور فیرش رازم فرط هب هدومن هدارا رییغت «تن | هدش دراو

 ار یناوید تاهوجو «هدومن باذع هب دیدهت ار اجنآ مک اح «فیرش رازم هب دورو

 هک دیدرگ ناغزعشات مزاع هدومن ذحا هیلاراشم زا دوب هگنت رازه یس لداعم هک

 روصحم ار دوح هدش علطم وا لایخ زا یلاها نکل «دیامن جارات ار اجنآ ٌهنازحخ

 ۱ . دندش رضاح هعفادم هب هدومن

 فرط هب هداد قیرط رییغت تسناد ار هرقف نیا هک ناحخ لیعامسا دمحم

 نیا زا میومع .دومن یم جارات دیسر یم اجک ره هب هار رد و دش هناور نایماب

 ۱ نکمم هک یدوز ره هب تشون وا هب نایماب رد ربخ یب ناح لیعامسا دمحم تاک رح

 مهاوخ نینزغ مزاع ناخن یلعریش گنج هب نم هک اریز «ناسرب لباک هب ار دوخ دشاب
 .دمحم . دیآ یم تالک فرط هب هدیدرگ فرصتم ار راهدنق ناخ یلعریش و دش
 و ماظن هدایپ حوف ود هک تشون باوج «تشاد یمشچرون بقل هک ناحخ لیعامسا

 ارم «مهدن ار اهنآ ٌهداتفا بقع ٌهلاس کی بجاوم هکنیا ات نم یاهراوس و هناخیوت

 میومع هب لپ هتخت زا ندش مزاع ربخ تقو نامه و موش لباک مزاع دنراذگ یمن
 یتفگ یم هک تسا هدوب حیحص وت لوق هک داتسرف ماغیپ نم هب میومع . دوب هدیسر

 زا دایز تامدخ زونه مداد باوج نم دشاب یم یزاب هلیح مدآ ناحخ لیعامسا دمحم

 دیامنن تک رح لباک زا مدومن اعدتسا میومع زا و دش دهاوح امش هب یمشجرون نیا

 و مناسرب امش کمک هب ار دوح مناوت یم نم هام کی زا دعب دینک ربص هام کی و

 ییزاپوپ نان یلعمالغ یگ درکر سه ار دوخ هدبز یاهراوس زا رفن رازه ود ًاروف

 .مسرپ اجنآ دوح ات مداتسرف میومع دزن

 هاگتسد کی - ددع کی  یرطاب کی - ۱



۱۹ 

 هک نیمه . دشن مطق بت زور کی و تسنب «هدش ضراع نم هب یبت دعب زور
 هب دوخ یشوحخان مایا رد .مدش هناور لباک فرط هب ًاروف مدومن لصاح یدوبهب

 مدوب هداد مکح دوخ یاهبصنم بحاص رگید و ناحریصن لارنژ و ناخ میح رلادبع

 کییا هب اجنآ زا و هدش ناغرغشات مزاع هیهت لیمکت زا سپ . دننیب هبار رفس ةمزال ةیهت
 سابل هب «دندوب ٌلباک رد هک نم یازسمرح یاه هچب مالغ رفن کی «کبیا رد .متفر

 و تفر نینزغ هب ناخ مظعا ریما هک دروآ ربحخ و هدیسر نم هب هدش سیلم یشیورد

 .دندرک هرصاحم ار لباک «یناتسهوک نیناوخ زا رفن دنچ اب ناخ لیعامسا دمحم
 «دندرک گنج زور شش ات اهنیا و دندوب زابرس رفن تسیود طقف لباک گ را رد

 زاب وا تهج هب ار اه هزاورد و هتفر ناخ لیعامسا فرط هب لباک یلاها هرخالاب

 ۱ كن ..  .دندومن

 نا یلع ریشریما ددجم ندیسر تراما هب 6

 ار ریما لایع و ارم لایع هدش لباک رهش لحاد ٌاروف ناخ لیعامسا دمحم
 . دومن نالعا ناتسناففا تراما هب ار ناخ یلعریش و هدومن جارخا یتلود تارامع زا
 نیح نیا رد .تسا هدوب بلقنم یلیح مردام هک مدینش دوخ ةچب مالغ زا نم زین
 نیزغ رد وا رکشل هک دیسر نم هب یروغ ٌةعلق زا ناخ رورس رادرس زا مه هلسارم
 رود ریما زا و هدش ادح رکشل زا گنج یانثا رد هیلاراشم «هدروخ تسکش
 .تسا هتفر فرط مادک هب ریما دناد یمن «هداتفا

 متشون خلب مک اح ردیح رظان هب و مدش نیگمغ و لولم ربخ نیا هدیسر زا
 زا هک دندومن ادیپ باخلب رد ار میومع نیرومأم .دتسرفب میومع سسجت هب نیرومأم

 اب دقن هگنت رازهدص متشون خلب مک اح هب نم. دوب هدیسر اجنآ تاج رازه هار

 لای مدوح و دتسرفب میومع تهج هب دشاب مزال هک یزیچ ره و یراوس یاهبسا
 ناحخریصن لارنژ هب زین و مدش یروغ مزاع هدومن کرت ار لباک هب ندیشک رکشل
 یروغ دراو یقو . دیامن رظن فرص هاگجاب هب ندیشک رکشل لایخ زا هک متشون
 رتحد ینعی شردارب رتخد تساوح دوب نم هارمه هک هاشرادناهج ریم «مدیدرگ

 هک یتلصو متفگ هدومن در ار شهاوح نیا نم .دیامن جیوزت نم تهج هب ار هاشریب



۱۷ 

 یلیح هیلاراشم نوچ یلو «ثسا یفکم نم تهج هب تسا هدرک امش ُهاوناح اب میومع

 .مدومن لوبق" درک یم رارصا

 «دوب هداد وا هب ار هاشرادناهجریم تیالو ناحخ دمحم ضیف هک هاشریم

 در ار تیالو ای متفگ هدومن در ار وا یایاده . داتسرف نم تهج هب ایاده یضعب

 تسیود هاشرادناهجریم دوح هب .دیورب دیشاب هتساوح هک یفرط ره هب ای هدومن

 دوح و دیامن ع ازتنا ار دوخ تیالو هک مداد ناخ نیدلا باهش یگ درک رس هب راوس

 میومع هب اجنیا زا و مدیدرگ نغ هتق تاروما مظن لوغشم هدومن فقوت یروغ رد

 نم دصق نوچ یلو مورب وا دزن نم داد باوج میومع . دوش قحلم نم هب دیایب متشون

 تک رح متسناوت یمن دوب لباک و شک و دنه هوک یاههار نتفرگ یروغ رد فقوت زا ۰

 نم دزن یروغ هب هدش دعاقتم نم لایحخ تحص هب متشون میومع هبار دوحخ لایح .میامن

 و دیامن فرصت ًاددحم ار لباک هک دوب لیام یلیح و مدرک ییاریذپ وا زا هدمآ

 هلئسم متشاد راهظا نم .میامن یشک رکشل ناحخ یلعریش تفلاخم هب هک تشاد رارصا

 نيا رد هک ریز «مییامن ربص راهب ات دیاب هک تسا نیا دراد ار تیمها تیاهن هک

 . .مربب شیپ زا یراک مناوت یمن ناتسمز یدرس
 تکرح ًاروف رگا تفگ هدرکن نم فرح هب ییانتعا قباسلا یفامک میومع

 هب هام شش فرظ رد هک مداد هدعو میومع هب نم تفر مهاوحخ اراخب فرط هب ییامنن

 نم تالایح زا مراداو ار وا مدرک یعس یلیح و دش مهاوخ رضاح گنج تهج

 «وتقولش و قاقدب هار زا مدش روبجم اذهل . دیشخبن هدیاف ًادبا یلو « دیامن یوریپ

 یتاره راوس رازه هس اجنیا رد .میدش لاود **ةندرگ دراو اجنآ زا هدش نایماب مزاع

  رارف همشچرس فرط هب اهراوس نیا نم ندیسر هب دندوب میقم ناحخ یلعریش زا

 اپ یب ناخ یلعریش ات میامن بقاعت ار اهنآ هک دنداد حالص نینچ نم رکشل و دندومن

 درک رارصا و دومن راکنا میومع یلو «هدش قفتم اهنآ دید حالص نیا هب مه نم . دوش

 ۱ .میورب نینزغ هب هتخوس هرد و رون هار زا هک

 مدرک یم :نتم رد- ۱

 تحص هب میومع هب :نتم رد ۲ ۰

 ندرک :نتم رد ۳
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 نینزغ دراو «دایز تامحز زا دعب تشاد تدش یلیخ اوه یدرس نوج

 ودرا هضور ردام و دومن مکحتسم ار نینزغ ٌهعلق «ک درو ناخ رظن یادحخ .مدش

 ییاجیلغ ناح زارفرس دزن ار ناخرورس دمحم رادرس دوخ رسپ ًالبق میومع .میدز
 یلیح هرد نآ یایاعر یرادافو هب میومع نوچ زین و دوب هداتسرف نازات فرط هب
 هجرگا دومن دادمتسا اهنآ زا تشاد تفاسم ام اب لزنم کی اهنآ تیالو دوب نئمطم
 ندرک لوبق و کمک نداد زا یلو « دندمآ ام یودرا هب مهیلاراشم زور دنچ زا دعب
 . دروحخ ار صاخشا نیا لوگ میومع مه اجنیا رد . دندرک راکنا ام یاهتعلخ

 رکشل ام تفلاخم هب میشاب یم نینزغ رد ام هک دش ملطم ناحخ یلع ریش یتفو

 یبایماک تهج هب مقوم نیرتهب هک اریز دوب دعاسمان لی ام یارب هرقف نيا و دیشک
 شش هب ندیسر زا سپ ناحخ یلع ریش .میدرب یم شروپ لباک هب ام هک دوب نیا ام
 .تسین مه باتفآ و مه هقوذآ و هداتفا نیمز هب فرب ع رذ کی ًابیرقت دید" واگ

 فرب اجنیا رد و میدوب هداتفا دوب ریگ باتفآ هک یفاص یارحص رد ام وا فالحرب
 ۱ .میتشاد مه یرایسب ٌةقوذ و دوبن مه

 و ماظن زابرس حوف ود یلوارق هب لومعم بسحرب ار دوخ یاهرتش زور کی .

 یاهراوس زا راوس رازه هد اب ًاتبقن میداتسرف هقوذآ ندروآ تهج هب پوت شش
 هاگن فارطا هب نیبرود اب نم تقو نآ رد ًاقافتا .دندش یقالتم ناخ یلعریش
 هب راوس رازه ود ًاروف . دیآ یم کیدزن نمشد زا یدایز تیعمج مدید .مدرک یم

 روک ذم لحم هب ار دوخ گنردالب اهراوس نیا مداتسرف هقوذآ نیرومأم کمک
 نیا ندیسر زا . دندومن هلمح نمشد هب هدیشک یاهریشمش اب رس بقع زا هدیناسر

 همدص نمشد هب یلیخ دوح یاهپوت اب هدرک ادیپ بلق توق هقوذآ نیرومأم کمک
 فلت اهنآ زا یدایز دادعت « دوب هدش روصحم هکنیا ُهطساو هب نمشد .دندروآ دراو "

 رد .دندوب هدیدن قشم و هراجل ناخ یلعریش یاهراوس هک دوب نیا شتهج .دیدرگ
 اب بسا رازه کی ًابیرقت ببس نیا زا..دنداتفا یم رگیدکی یور رب ندرک رارف
 .دندش ریگتسد دایز یارسا و پوت هدارع راهج

 هک ام هنب یاهلام هب تشاد ررقم ار راوس رازه هد ناخ یلعریش بش نامه
 هرقف نیا زا نم .دنیامن هلمح دوب مان ناخدمحم حتف تسایر تحت بیدناش و ینان رد
 ود و دنروایب تاعالطا اهنآ هنابش هاگلزنم زا هک مداتسرف ار ناسوساج هتفای عالطا



۱۹ 

 دصناپ و ماظن هدایپ حوف ود اب یبسا بوت شش و یرطاق پوت شش و راوس رازه

 هک مداتسرف ناحریصن لارنژ و ناخ میحرلادبع یگ درک رس هب ار فیدر زابرس رفن
 .نمشد هب حبص ع ولط زا لبق هتفر هار بش مامت نم نیرومأم .دنزیرب اهنآ رس هب ًاتبقن
 یاهراوس هک دش مقاو دیفم ردق نيا دروخودز نیا .دندوب هداد رارف ار اهنآ هدیسر

 هتشک رفن رازه هس و دندومن رارف راهدنق هب یراهدنق یاهراوس و تاره هب یتاره

 ریش رکشل یماظن یاهبصنم بحاص هب یذغاک نیا زا دعب .دنتشاذگ ریسا و ینخز و
 نم اب امش ارچ مناد یمن مراد تسود یلیح ار امش همه نم هک متشون ناخ یلع

 تایدعت زا و میتسه رفنتم امش یومع زا دنتشاد راهظا باوج هب . دییامن یم تفلاخم

 امش اب امش یومع هاگر ه دنتشون زین و میدش قحلم ناح یلع ریش هب هدمآ ناج هب وا
 ۱ . درک میهاوخن تعاطا امش زا دشاب

 نیا مدوب لباک رد نم یعقو ات متفگ هداد ناشن میومع هبار ذغاک نیا

 هب تسا هتشاداو ار اهنآ هک تسامش راتفر ءوس زا نيا و دندوب یضار صاخشا

 زا ناخ یلعریش نوچ هصالح . دهدب تشادن یباوج میومع . دنزیعرب ام تفلاخم

 هب لصتم هک ناوح انز هب هدرک تکرح دوح ماقم زا . دوب تمحز هب هقوذآ تباب

 رب رداق تکرح نیا زا و هدمآ تسه اجنآ رد هعلق تفه شش و دشاب یم واگ شش

 هب تسا نینچ تحلصم هک درک لایخ میومع تقو نيا رد .دیدرگ هقوذآ لیصحت

 تسناوت دهاوخن ناخ یلعریش «میوش فرصتم ار اجنآ رگ ا و میربب هلمح ناوخانز

 تک رح هک میامن یلاح میومع هب مدرک ششوک یلیحخ نم .دیامن لیصحت هقوذآ

 هداتفا نیمز هب فرب ع رذ کی هک درس یاوه نیا رد میراد هک یماقم زا ندرک

 اهراوس و میزاسب اهرگنس میناوتب اجنآ رد تسا نکمم ات و تسا لقع فالح یهتنم

 . دنروایب تقاط نابایب رد یفرب نینج رد ار بش دنناوت یمن

 نم ریبدت هکنیا ندرک لوبق زا «تشاد هشيمه هک یتجاجل نامه اب میومع
 ار ناوخانز تاج هعلق هدومن هلمح ًامکح هک درک رارصا و دومن راکنا تسا حیحص

 رتکیدزن تاج هعلق نيا هب ام یودرا هب تبسن ناخ یلعریش یدورا .میوش فرصتم

 تعاس دنح یرظ رد ار تاج هعلق نیا متسناوت یمن نم هک یتروص رد ؛ دندوب هداتفا

 اب هتسناد منتغم ار مقوم ناح یلع ریش تشاد لامتحا یلو « دوب دیفم هتبلا .مریگب

 نمحبص ع ولط زا لبق رگا و دیامن هلمح نم هب حبص ع ولط تقو هب دوخ رکشل مامت



۱۰ 

 مک یلیح ام تهج هب یبایماک دیما «مشاب هدرکن فرصت ار روک ذم تاج هملق

 راک دبال و دنیامن تفاسم یط فرب رد زور همه رکشل دوب مزال زین و ؛دوب دهاوخ

 و متشاذگ یم میومع دزن ار دوخ رکشل فصن دیاب نيا رب هوالع . دیشک یم بش هب

 . دوبن یفکم ناحن یلعریش اب هلب اقم تهح هب رگید فصن

 لیالد نيا زا میومع مه زاب یلو «مدومن حیرصت میومع هب ار تاکن نیا همه
 باتفآ بورغ تقو هدش روبحم تشذگ دح زا رارصا نوچ « دومن راکنا هحیحص

 دعب .میدمآ دورف روک ذم تاج هعلق لباقم رد اجنآهب دورو زا سپ .مدومن تک رح
 تاج هعلق هک میراداو ار اجنآ یلاها فیدر یاهراوس طسوت هب میتسناوتن هکنيا زا

 جنپ هارمه هب مداد مکح ناحخریصن لارنژ هب دنهدب ام فرصت هب هناتسود قیرط هب ار

 رازه راهچ و فیدر هدایپ رازه ود و پوت هدارع راهچ و تسیب و ماظن هدایپ حوف

 یالاب دورب هنابش « دوب نیمه نم یرکشل یاوق مامت تقیقح رد هک ماظن هراوس
 تهج هب هک دنهدب اج همهم طاقن رد ار اهپوت و هتخاس اهرگنس فارطا یاههرک
 هک مدوب هتسناد رتشیب ار هلئسم نیا نوچ . دنشاب هدید ار دوح ةیهت مامت ادرف گنح
 مه امرس و هدش کیرات تقو نیا اوه .دومن دهاوخ هرسکی ار راک ادرف گنح رد
 رد بش مامت هک اریز « دوب تخس هجرد اهتنا هب بش نیا تامحز .تشاد دادتشا

 ۱ . شیپ زا یراک تاج هعلق باب رد ام و دیمد رجف ع ولط میدوب هتسشن فزب نایم ۱

 ۱ .میدوب هدربن

 دصناپ و ماظن هراوس رازه کی اب ًاروف هک مداتسرف میومع دزن یدصاق نم

 یاهپوت و ماظن هدایپ جوف هسابا رد ارم ناظلس زین و دیایب ام فرط هب ینغ هتق راوس
 هس نوحانز هب ات اجنیا زا دوب هتفگ میومع هب نم دصاق هک یدوحو اب . دتسرفب یبسا

 دیاب امش و دش دهاوخ ع ورش گنج اجنآ رد باتفآ ع ولط تقو و تسا هار تعاس
  تدش تخس یلیح اوه یدرس لالا دوب هداد باوج میومع « دییامن تک ر ح ًاروف

 ۱ باتفآ ع ولط تقو و .دومن مهاوخ تک رح «دوش دنلب باتفآ هک نیمه «دراد

 دراو شرکشل مامت اب ناخ یلعریش کنیا دروآ رب هدمآ نم دزن تخنات هب یراوس
 دش مولعم «متخات هوک فرط هب متشاد دوح هارمه هک یراوس لهچ اب نم . دندش

 هکنآ زا لبق هدروخ دایز تارکسم « امرس تدش بیس هب ار بش ناخریصن لارنژ

 ار اهپوت .تسا هتفر باوح هب « دهدب بیترت اهرگنس و دشکب رک یالاب ار اهبرت
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 رضاح مادک چیه هناخروق و هناخپوت یاهبسا و اه یچیوت هداتفا هرد طسو رد مدید

 کیدزن یلک هب ناخ یلعریش رکشل مدید هدیناسر هوک یالاب ار دوخ
 یتسم باوح رد مه زونه ناحخریصن لارنژ و دناهدش رضاح گنج تهج هب و هدیسر

 و اهزابرس و اه یچپوت «یدرک نینچ ارچ مدیسرپ هدرک رادیب ار وا . دشابیم
 داد باوح « دوب یباوحخ لوئسم دوحخ تک رح نیا زا . دنتسه اجک هناخیوپ یاهبسا

 رضاح الاح نیمه «دنباوخب ودرا هب مداد هزاجا اهنآ هب دوب درص یلیح اوه نوچ

 نم داد باوج .دش دهاوخ مقاو هچ دید یهاوخ الاح نیمه متفگ . دنوشیم

 متسناوتن ؛مدوب سویأم و لولم یلیح هک یدوجو اب .منک یم هراپ ار ناح یلعریش
 نوچ .تسا تسم هیلاراشم زونه مدید هک اریز «میامن طبض هدنح زا ار دوحخ

 هب دندوب نم هارمه هک مه یرفن دنچ و دوبن رضاح ام اب گنج تهج هب یرکشل
 لایحخ رد نم .دوب ام یاهپزت ندومن فرصت لوغشم مه نمشد . دندومن رارف فارطا

 ءراوس زا هتسد کی ًاقافتا . دوبهتفرگ ار ام فارطا نمشد نکیل «مدوب هداتفا رارف
 نم دیریگب دندرک یم دابرف هدومن بقاعت ار ام یاهراوس زا یکجوک ٌةتسد « نمشد

 «دمآ متسد هب عقوم هک نیمه .متخات اهنآ لخاد خسرف مین ات هدش قحلم اهنآ هب مه
 رد هک مدوح یاهراوس زا رفن دنچ هب و مدش جراح اهنآ نایم زا هداد مضو رییغت

 .مدومن نانع فطع هنمیم فرط هب راوس دنچ نیمه اب و هدیسر دندوب نم سسجت

 خلب یوس هب رارف ۵
 امش رگ | متفگ .مداد عالطا وا هب ار هعقاو هدش قحلم میومع هب هار نیب رد"

 مدیسرپ میومع زا .میدش یمن راتفرگ هیلب نيا هب الاح دیدرک یم لوبق ارم یاهفرح
 زا یربخ داد باوج ؟تسا اجک مدوب هدرپس امش هب هک الط ٌهکس هنازحخ راب تسیب

 متفگ ! دوب هداد تکرح ار هنازح راد هنازخ «مدوب هدیباوح نم هک اریز «مرادن اهنآ

 مه لوپ ؛هدروخ تسکش تلاح نیا اب .راد هنازح هب هن مدوب هدرپس امس هب ار هنارحخ

 زا لبق .میوش هناور «یریزو یاههوک فرط هب میدش روبجم اذهل مییامن تعجارم



 اف

 نم .دندیدرگ رهاظ نمشد ةراوس رفن دصیس تسیود «میوش تک رح ممصم هکنيا
 هب راوس راهچ اب ًاروف «دوب هدش دمجنم هک مدید دوخ تسار تسد فرط هب یرهن
 یعلاح رد هدومن بقاعت نمشد یاهراوس ارم یاهراوسٌهیقب «؛مدومن روبع فرط نآ
 نیا هدهاشم زا «دندومن ریسا ار همه .مدید یم ار اهنآ هناخدور رگید فرط زا هک

 میومع رصع فرط .مهدب کمک هنآ هب متسناوت یمن هک اریز ؛مدش رثاتمیلیخ تلاح
 .دندش قحلم نم هب راوس رفن دصیس و ناحخ میحرلادبع اب

 .ميديدرگ تمرذ ٌعلق دراو «هتسکش لد و ناشیرپ و هتسح «بش هب کیدزن

 عولط زا تعاس کی هدش راوس ًاددجم هدومن تحار تعاس ود روبزم هعلق رد

 یلعریش رکشل زا ام هکنیا لایح هب اجنآ یلاها .میدش هضوررس دراو هتشذگ باتفآ

 زا دعب . دنتخادنا ام فرط هب هلولگ هدمآ نوریب اهنآ زا یدایز تیعمج «میتسه ناح .
 تهح هب هقوذآ اهنآ یاهدنوخآ و اه کلم و دنتساوخ ترذعم « دنتخانش ار ام هکنيا

 یسم یروخبآ ماح هناد کی دنوخآ رفن کی .دندروآ ام یاهبسا تهج هب هقولع و ام

 «مدیرخ وک ابنت یردق و ینایلق مدوخ اداد نم هب هباتفآ.یرگید « دومن فراعت نم هب
 .مدش ظوظحم یلیح هدیشک ینایلق .مدوب هدیشکن نایلق دوب زور ود نوچ

 کی و هباتفآ کی و یسم ماج کی هب دوب رصحنم تقو نیا نم ییاراد مامت

 رد هک یسابل و دوب نم شرپالاب مه و اپ ریز شرف مه هک یکچوک میلگ کی و نایلق
 . زور دنچ .بسا سأر کی و لول شش کی و دنبرمک کی و ریشمش کی اب متشادرب

 ناتسودنه ٌهکس یفرشا رازه تسیب و ییاراخب یالط رازه دصتشه نم ةنازخ رد لبق
 هک یزودنق ةيیور کل جنپ و یلباک هیپور کل هدزای و الط لاقثم رازه تسیب و

 . تیافک ردقب و «دوب دوجوم تعلح پوت رازه هد و دشاب یم یدنه ةيپور یواسم
 .متشاد اهم هناخزپشآ فورظ زا «دندروح یم اذغ نم اب هزور ره هک رفن رازه ود
 لومتم ناتسناغفا یلاها رگید زا نم تقیقح رد هک مدوب رتش رفن رازه کی کلام

 و نابرهم یاهرک ون مامت زا هکنیا تهج هب یلو «مدوبن گنتلد هرقف نیا زا .مدوب رت
 هب متسناد یمن الاح و «دندوب هدرک شرورپ تبحم هب ارم هک دوخ شیک صالعا

 .مدوب نیگمغ و لولم «ما هداتفا رود اهنآ زا و تسا هدمآ هچ اهنآ رس

 ةهفیاط زا هک ار یمان دمحم ریما هدومن تکر ح هضوررس زا زور نآ رصع
 دراو هتشذگ بش زا تعاس هس «هدش لامرریپ مزاع هتشادرب دلب هار «دوب یتورح
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 دورف « دندوب هدرک ک اب اجنآ زا ار فرب هک ینیمز هعطق رد هدش هدایپ .میدش اجتآ

 ام اب دندمآ «لایریپ ةهعلق یلاها .میشاب هدرک اهامرس عفر هک میتخورفا شتآ هدمآ

 ام یاهراوس و میومع غازن نیا نیب رد. .دندیدرگ لوغشم نآ اب دنیامن هرک اذم

 یکی هک ار یبسا هتفای مقوم هک دیشکن یلوط .دنتشاذگ اهنت ارم و دنتفر هدش راوس

 هتشاذگ باکر هب ار میاپ هدوبر وا زا « دوش هراوس تساوخ یم لامریپ یلاها زا

 دوحخ ریشمش «دشک نییاپ بسا زا ارم تساوخ روک ذم صخش «متسح بسا یور

 .مدیناسر میومع هب ار دوح هتحات ًالجعم مه نم «تشاذگ او ارم هیلاراشم «مدیشک ار

 رارفهتشاذگ اهنت ارم ازچ مدرک لاولس اهنآ زا .دیدرگ ریحتم نم ندید زا میومع
 هب میدوب نادرگ رس «دوبن دلب هار یسک اهام زا نوج . دندادن نم هب یباوج ؟ دیدومن

 نیمه حبص ات مداد تحلصم نم میدرک یم تروشم نامدوخ نیب .میورب فرط مادک

 هدومن لوبق همه ارم حالص .میيامن ادیپ ار هار میناوت یم حبص «مینک یم لزنم اج

 زا و دننیب یم ار شتآ ةلعش تفگ میومع .ميتعورفا شتآ «میامآ دورف یک یور

 متفگ نم .مينکن نشور شتآ هدش امرس لمحتم تسا رتهب ؛دومن دنهاوخ بقاعت ام

 رگ | هک اریز «میامن یم راومه دوخ رب ار هرطاخم نيا و متسین تأرج مک روط نیا ۱

 . دش دهاوحخ بویعم امرس تدش زا ناهارمه یاپ و تسد «میشاب هتشادن شتآ

 یوجتسح هب ام دنتفگ هدمآ یتورح ٌةفياط زا رفن لهج ًابیرقت : دیشکن یلوط

 هب ار دوح یاههناح اهنآ و میدرک ادیپ ار امش شت 2آ ةلعش ییامنهار هب «میدوب امش

 همه و دندروآ ام یاهبسا تهج هب هفولع و ام تهج هب هقوذآ هدومن هیلخت امش تهج

 هار حبص .مراد نانتما یلیخ اهنآ زا راک نیا تهج هب .دندرک ییاریذپ ام زا مسق

 یتوک ریپ ُ؛فیاط علق هب بورغ هب بیرق ءدومن ع ادو ار اهنآ هتفرگ اجنآ زا یدلب
 هب ام یور هب ار هعلق هزاورد دنتساوخ اهنآ .میدش دراو اجنآ یلاها رب ًاتلفغ هدیسر

 نم رس بقع مه ناهارمه و مدش هعلق لحاد هتخات بسا لمأت نودب نم یلو « دندنب

 اهنآ نامهم دندرک شهاوح و دندومن ییاریذپ ام زا ًاروبجم هعلق یلاها .دندیسر

 دلب هار یلو ؛میدرک تکرح ًاددجم دومن فرص یاچ طقف هدرکن لوبق ام .میشاب

 حیحص هار هک مدوب ریحتم دوب دایز یاه هرد و اههار فرط ره هب نوچ «میتشادن

 ۱ .دنیایب نم رس بقع زا متفگ ناهارمه هب هداتفا ولج نم .تسا مادک

 تفر یخسرف کی ابیرقت .متفرگ اجنآ زا یدلپ ار هدیسر یدابآ هب ات متفر
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 نم دش علطم هک یتقو ؟ دیتسیک اهامش دیسرپ هدیسر ام هب یراوس کی «میدوب
 رک ون نم تفگ . دیسوب ارم یاهاپ هدمآ نم دزن هتخات بسا «متسه نامحرلادبع
 رد هک یدایز تاعقاو ما هدوب ناح دمخمتسود ریما امس دح رک ون و امش یمیدق

 « دوب یدلب هار هیلاراشم ةشيپ نوچ « داد مرطاح هب « دوب هدش عقاو نم تیلوفط نامز
 تیالو ات اجنیا زا تفگ هیلاراشم «مدومن دامتعا وا هب نم .دیایب ام اب تساوحخ یم
 یهار زا ار امش مناوت یم نم یلو «دراد تفاسم زور ود تسار هار هب «یریزو

 .دیوش اجنآ دراو زورما رصع هک مربب یعفترم هوک یالاب زا رتکیدزن
 و دهد بیرف ار ام دهاوخ یم «دلب هار نیا دیاش هک درک فوحخ میومع

 تسار ام دلب هار متشاد نیقی نم یلو «میورب رترود هار نامه زا دیاب تشاد راهظا

 ار یرکشل میدیسر یدنلب هوک رس هب هک یتقو «هدش هناور هوک فرط هب و دیوگ یم

 ام یاهراوس مامت .میدش ریحتم هدید «دندمآ یم ام بقاعت هب دش یم مولعم هک

 زا یضعب یماسا و دندنام نم اب هک عاجش صاخشا رفن لهچ زا ریغ « دندش قرفتم
 :تسا لیذ رارق هب اهنآ

 هک ناعن هللادبع «تسا رالاسهپس بیانءالاح هک ناح هناورپ «ناحخ میحرلادبع
 راد هنازع الاح هک ناحخ دّمحم ناج « دشاب یم نغ هتق و ناشخدب یامرفنامرف الاح

 دمحا « دشاب یم ماظن راوس لینرک الاح هک ناجریش دّمحم .تسا هصاح جوف لینرک
 وا هک ناحخ ردیح رادلاسر ناح هللادمحم « دش توف دنقرمس رد هک راد هلاسر ناح

 دوخ تایدعت و ملظ ببس هب هیلاراشم یلو «مدوب هتشاد ررقم رالاسهپس راهدنق رد ار

 «یلع روصنم لینرک «ناحخ لا بیان نادنامک «دیامن رارف رک اک تیالو هب دش روبجم
 لار خر اس کنش مریم هاست لار در

 بار دوح راوس هد ًبیرقت دندوب هدش رهاظ طاق هک لا شن مک یه

 هب ار دوخ یاهگنفت ام هک نیمه راوس هد نيا .دندش قرفتم یقبام «هتشاذگ بقع
 دعب .میدش هناور «هرطاخم نیا عفر زا سپ .دندرک رارف میدومن کیلش اهنآ فرط

 «میتفر الاب رگید هوک هب یتقو .میدیس سر میومع و دوخ یاهراوس هب خسرف دنچ زا
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 اجنیا رد نوچ .دندومن یریگ ولج ام زا اهراوس نامه زا رگید راوس تسیود

 .میدش رضاح گنج هب هدش هدایپ دوب رفن دصیس ًابیرقت ام دادعت

 تهج نودب ندیگنج هک میامن للدم اهنآ هب متساوخ گنج عورش زالبق
 ار امناهارمه زا رفن جنپ امش دنداد باوج اهنآ ؛تشاد دهاوخن هفرص اهنآ یارب

 هس هب ار دوخ یاهراوس نم اذهل .مییامن یفالت میراذ لایح الاح «دیا هدرک یمخز

 تسد فرط هب ار هتسد کی و تسار تسد فرط هب ار هتسد کی هدومن مسقنم هتسد

 فارطا نوج هدومن هلمح نمشد هب موس ٌهتسد اب و ؛مداتسرف یعفترم نیمز هب پچ

 یلوط. میداتفا هار هب ًاددجم مه ام. دندش بولغم یدوز هب «میدوب هتفرگ ار مصح

 یلاها هک میومع دیدرگ رادومن «هغرم هب موسوم یریزو تیالو تاج هعلق هک دیشکن

 نامدوحخ دلب هار طسوت هبهتشون اهنآ یاه کلم هب یتالسارم «تخانش یم ار اجنآ
 . داتسرف اهنآ دزن

 و دندمآ ام لابقتسا هب اهنآ زا راوس دص تالسارم نیا لوصو زا سپ

 ود ات .دندز یم انرس و لهد « ام دورو مارتحا تهج هب اهنآ هدایپ رفن رازه ًابیرقت
 ضوع هب میدرک رارصا ام .دندادهفولع مه ار ام یاهبسا هدرک ییاریذپ ام زا زور
 میحرلادبع رسپ ناح هلادبع . دندرکنلوبق «دنیامن لوبق ام زا لوپ «ینامهم نيا
 . دوب غلبم نیمه ام ةنيدقن مامت و دوب هداد نم هب تشاد دوح اب هک الط تسیود «ناحن

 زا اه هکس همه . دوب هتخود دوخ گنشف راطق دنب رد ار اهلوپ نیا ناح هللادبع

 تکرح ًاددجم زور ود تماقا زا سپ ؛ دوب هدش هایس «گنشن یاهتوراب اب ترواجم

 هک یتاموزلم تمیق اجنآ یلاها .میدرک لزنم تیالو نیا رگید طاقن زا یکی هب هدومن
 نامگ مهدب اهنآ هب متساوخ تاک وکسم نیا زا .دنتساوخ میدوب هتفرگ اهنآ زا
 مدش مّلطم .مدومن هرقن ةیپور ٌهبلاطم هدرکن لوبق تسا هایس لوپ اه هکس نیا دندرک

 هیپور اب ار دوخ یاهالط متساوخ «دراد دوخ اب هرقن ةيپور رازه کی ناج ریش هک
 لوبق امش زا ار اهالط رگا تفگ هدومن راکنا هیلاراشم «میامن هلدابم وا یاه
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 هتفرگ وا زا * افنع مدش روبجم رخآ .درک دنهاوخ لوبق روطج نم زا دننک یمت

 هب هفولع و ناهارمه تهج هب هقوذا نيا اب و مداد وا هب ضوع رد الط ددع .دص کی

 یریزو ناخن مدآ کلم تاج هعلق دراو رگید زور ود «هدومن ع ایتبا اهبسا تهج

 .میدش نامهم وا ةعلق هب بش هدومن ییاریذپ یلیح ام زا هیلاراشم .میدش

 هب ینامهم هدومن ییاریذپ ام زا اجنآ یلاها .میدیسر یرگید ةعلق هب دعب زور
 اب « دندرک یم یدلب هار ام زا هک هعلق ود ره یاهکلم هدش هناور احنآ زا . دنداد ام

 نیا «میدش هداد ٌةعلق دراو ام .دندرک تعحارم دوخ تاح هملق هب هدومن عادو ام

 ..تسا ناتسودنه دحرس کیدزن و ناتسناغفا کاح رحآ رد هعلق

 دوج .میامن نایب دباب هک داد خر نم تهج هب یبیجع قافتا زا لبق زور دنج

 ییاذغ چیه میدش یریزو کاح لعناد هک یلوا بش ات نامدوخح تسکش تقو زا

 .مراد هتخپ تشوگ هب لیم و ما هنسرگ یلیح متفگ دوحخ یاهراوس هب .مدوب هدروخن

 نغور و زایپ و تشوگ یردق لوپ نيا اب « دنتشاد دوخ اب هیپور کی طقف ناهارمه
 یلافس یاه هچگید مه اجنآ یلاها و میتشادن هارمه نتخپ اذغ گید نوچ « دندیرح

 زا یردق .دندرک ادیپ ینهآ گید کی دایز یوحتسح زا دعب ناهارمه « دنتشاد

 هب ار رگید میدش خبط لوغشم هتخادنا گید هب ار یردق و میدرک بابک ار تشوگ

 هک نیمه «میدوب هتخیوآ شتآ یور هتسب نامسیر هکت کی و بوچ هکت دنچ

 و بانط هکنيا نامگ هب یگس «ميروايب نوریب گید زا ار دوحن خ وبطم متساوحنیم

 اب ار بانط و گید دیشک هتفرگ نهد هب ار بانط « دشابیم یناویح ؛دور کی

 تردق هرقف نیا رد دوب هتخير خ وبطم مامت یلو «دنراذگن دندیود اهراوس . درب دوح

 بابسا هک متشاد رتش رفن رازه کی لبق زور هنس هک مدومن هدهاشمار ادح ٌهلماک

 زا دربیم هدیشک نآ یاذغ اب ار گید یگسالاح و دندرک یم لمح ارم هناخراک

 ۲ .مدیباوخ هدروخ یکشح نان کت ؟هدومن مسبن دوب تلذ تیاهن هک هعقاو نیا

 (۳۹۷ ُهحفص (۳۵دلج ادخهد) یگز یتس یتشرد و یدنت روطب -افنع «

 مسبت :نتمرد

 یم یگید رد ار وا کاروخ نابنادنز ؛دوب ینادنز دادغب رد یرافص ثیلورمع هک ینامز

 ةقلح «تشادربرس نوچ و درک گید رد رس یگس ًاقافتا . دوب یاهقلح نآ رس رب هک تخپ

۰ 
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 هداتسرف دوخ ییاد دزن تسوح و یجاج رد ار وا میومع هک ناحخ دمحم رادرس ء

 . دندیسر ام هب هداد ٌةعلق رد هلاذاعم و ناخرکسع یلع لارنژ و راوس لهج اب «دوب

 اهنآ هب هدش لماش ام اب دیع زامن رد هداد یلاها « دیسر یحضا دیع دعب زور دنچ
 اجنیا رد ام تاحارحا .مدومن ییاریذپ اهنآ زا هداد تعلح اه همامع و ینیریش

 لوپ تهج هب و دوب رفن دص شش ًابیرقت دام دادعت هک اریز « دوب هدش هدایز یلیح

 .مدوب گنت تسد یلیخ

 ۱ میحرلادبعرکون هک میدش دونشح ردقچ میوگب مناوت یمن قوم نیا رد

 تمدح نيا زا .دروآ دوح اب ام تهج هب یفرشا رازه ود هدمآ هدایپ لباک زا «ناح

 صخش نیا میدیدرگ وا رکشتم و.نونمم ناج و لد زا امٌمه صخش نیا یرادافو و
 هتشادن شیاپ هب شفک نوچ ترفاسم نيا رد . دوب ناح میح رلادبع راد هنازح ًاقباس

 هیلاراشم . دوب هدیچیپ یمیلگ یاههچراپ اب دوب هدش حورجم هک ار دوخ یاهاپ

  دیامن یراتسرپ «ناح میحرلادبع لایع زا هدومن تعجارم لباک هب تساوخ یصحنرم
 متساوح هداد وا هب تعحارم ُهزاجا . دهدب ماجنا میشاب هتشاد رگید یتمدخ رگا زین و

 دیاش هکنیا ببس هب «دومن اراوگ دوح رب ار نتفر هدایپ ؛ درکن لوبق مهدب وا هب یبسا

 هلدابم هیپور رازه تسیب اب ار اه یفرشا .میشاب هتشاد مزال دوخ تهج هب ار بسا ام
 .مدومن ع ایتبا ناهارمه تهج هب هقوذآ و تاسوبلم و اهاود یضعب هدومن

 دونب لاحم زا سیلگنا نابصنم بحاص رفن ود زا یذغاک تقو نیا رد

  هبارچ و تسیچ هداد رد امش فقوت ببس دندوب هتشون . دیسر میومع هب * رواشپ
 تشون نومضم نیا هب بیرق یباوج میومع .دیوش یمن لخاد سیلگنا کاح

 دش دهعتم و تشون همان توعد ذغاک ناتسودنه یامرفنامرف هک یتقو ره «باقلادعب

 ةلسارم تفگ میومع . دمآ مهاوخ تقو نآ «دربن فرط نآ هب دنس بآ زا ار ام هک

 یتسود زا هدیاف تقو چیه متفگ مدومن راکنا نم .میامن رهم مه ار روک ذم

 ار راگ زور شدرگ :تفگ و دیدنخ ورمع .تشاذگ زبرگ هب اپ گس و داتفا شندرگ هب گید

 دربیم ار نآ یناسآ هب یگم نونکا و دندیشک یم رتف نیدنچ ارم خبطم نيا زا شیپ هک نیبب

 ( ۱۸ ةحفص م هر بلات کیردرف «یولهپ ات شوروک زا)

 رواشپ:نتم رد »+
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 زاب « دیا هدروخ بیرف اهنآ زا هعفد کی هکنیا زا دعب امش رگا و ماهدیدن اهیسیلگنا
 مدیسرپ و ؛ دیربب فیرشت ییاهنتهب ناتدوجنم دییامن دامتعا اهنآ هب دیهاوخ یم مه

 نیا ارچ اه سیلگنا باب رد امش یأر «دیدرک تعجارم یدنپلوار زا هکنيا زا سپ
 . دیدومن یم تیاکش اهنآ راتفرءوس زا امش تقو نآ رد هکنآ لاح ؛هتفای رییغت ردق

 دون تهج هب یتیلوفشم مهاوحن یم ار لوسرم و لاسرا نيا موش سیلگنا کاح
 .تسین یبوخ تداع نیا « دیناد یم تیلوغشم ار نتفگ غ ورد امش متفگ .مهد رارق

 دیما هک اریز «دروآ دیهاوخن اهنآ تموکح تحت ار دوخ هک دیهدب باوج ًاحیرص
 هک ردق یمه مدوب هداد حالص هک یرارق هب میومع رمالارحآ .میرادن اهنآ زا یعفن

 زا یهافش ماغیپ متفگ دصاق هب یلو «؛مدومن دروح هتسکش ار دوحخ رهم هدش ریغتم

 روک ذم دصاق . دوب دنهاوخ نم ناتسود نمشد و دیتسه نم ناتسود نمشد امش هک

 . دشاب هدیناسر ارم ماغیپ مراد نامگ . دومن تمجارم ونب و رواشیپ هب

 زا دعب «میدش مروک یناک مزاع هدومن فقوت هداد رد رگید زور تشه

 ام یاهبسا ات میدومن تماقا اجنآ رد زور هدفه .میدیسر اجنآ هب زور جنپ ترفاسم
 صراع نم هب یبت اجنیا رد .دوب احنآ دایز زبس فلع هک اریز « دندمآ لاح هب یردق

 ؛میدرک قارطا اجنآ رد زور هس هدیدرگ هناد مزاع دعب .مدوب هداتفا زور جنپ «هدش

 هک نیمه «میدیسر لباقم فرط لحاس هب هدومن روبع لموک هناخدور زا نآ زا دعب

 هتفرگ تسد هب لامتسد و دیآ یم هدیود یسک بقع زا مدید میدیسر فرط نآ

 ؟ دهاوخیم هچ و تسیک دنیب هب مداد تعجارم ار ناخ رکسع یلع . دهد یم تک رح

 ینز میدرک یم نامگ یدرم ام هک یسک نیا دید هدومن تعجارم ناخرکسع یلع
 دندوب هدیدزد ناتسناغفا زا یگلاس هدزاود نس رد ار وا یریزو ٌةفیاط هک دشاب یم

 .تسا هدروآ هانپ ام هب هتسناد منتفم ار مقوم نيا . دشاب یم هلاس تسیب الاح و
 و ردب هب ار وا میداد هدعو . دوش راوس میداد وا هب یبسا «هداد نیکست ار هیلاراشم

 ۱ ۱ .میناسرب شردام

 طقف اجنآ رد .میدش یناریش هفیاط کاخ دراو هدش مزاع روک ذم ماقم زا
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 و زب راهچ و دنفسوگ کی طقف «دنتشادن هقوذآ اجنآ یلاها و دوبن رتشیب یدابآ ود

 رفن دصیس ام ناهارمه دادعت تقو نيا رد .دندرک رضاح شورف تهج هب غ رم هس

 ره هب هدومن ع ایتبا ار تاناویح نیا دندوب هتفر ونب هب هتشاذگ ار ام نارگید «دوب

 لاحم یرک اک هفیاط یاه هعلق زا یکی دراو دعی زور .میدرک نراذگ دوب یمسق
 ود ةقوذ تهح هب هتخپ یاهاذغ و تشوگ و نغور و درآ اجنآ رد .میدش بوژ

 موسوم ٌةعلق دراو نیا زا دعب .میدرک یم ار راک نیمهمه اهدعب هدومن لیصحت هزور

 یلاها میت میتشاد مزال هک ییایشا رب هوالع هدومن هقوذآ ةیهت اجنآ رد میدش جنرب هد هب

 دوج .مییامن یرادیرحت دندومن رارصا هدروآ هقوذآ مسق ره زا یدایز رادقم احنآ

 هب ار روک ذم ءایشا اجنآ یلاها .میدرک راکنا اهنآ نتشاد ع ایتبا زا میتشادن مزال

 هدزن تسد ار اهنآ ٌهقوذآ دندید دندمآ نوچ رگید زور حبص . دنتفر هتشاذگ نیمز ۱

 دوخ ءایشا تهارک لامک هب# دنیامن ندیرخ هب روبجم ار ام دنناوت یمن و میا

 . دنداد یم مانشد ارم لصتم و دندربار

 رد رفن رازه ود ًابیرقت میدید «میدوب هتفر «یخسرف دنچ هدومن تکر ح ام ۱

 بسا یولج اهنآ زا یکی . دنراد تسد رد هنهرب یاهریشمش «هداتسیا ام رظتنم هار

 دوخ هتخات نم « دشکب ار دوخ ریشمش دهاوخب میومع هکنيا زا لبق هتفرگ ار میومع

 وت هک مدرک شدیدهت هدومن هلاوح روک ذم صخش نیس هب ار دوخ گنفت هدیناسر ار

 ؟ دیهاوخ یم هچ مدیسرپ ؛هتشاذگ ار بسا یولج روک ذم صخش . دز مهاوح ار
 « دیهدن جاب هیپور تسیب یرفن ره رگا «تسا بو تیالو نیا مسا دنداد باوح

 مامت مییامن لوبق ار امش فرح رگ ا متفگ . دییامن روبع اجنیا زا تشاذگ مهاوخن

 زا «درک دنهاوحن حاب ٌةبلاطم ام زا روط نیمه هدومن دیدهت ار ام رکاک تیالو

 هدش رضاح گنح هب دندید یتقو .میدش گنج رضاح هدومن «راکنا جاب نتخادرپ

 لزنم دراو هکنيا زا لبق .دنتشاذگ او ار ام هار میدرک یم یخوش دنتشاد راهظا «میا

 فرط ود هب شیاهوم « رس هب یدیفس همامع دوخ غ ابتا رفن هد. اب یدرمریپ میوش

 لکیه نیا ع ابتا زا رفن ود .دش ادیپ هار رس رد «دوب هتخيوآ و هتفاب وا شوگ انب

 درمریب هک نیمه .میتسه تیالو نیا سیئر ام دنتفگ میومع هب هدمآ ولج بیجع

 «سدقم دیس صخش نیا دنتفگ ام هب هدومن میظعت وا هب رفن ود نیا «دیسر روک ذم

 رد ار وا هدیسوب ار شتسد هتساوخ رب هدینش میومع ار فرح نیا. دشاب یم ام دشرم
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 . دیناشن دوخ یولهب

 هک مدوب کش رد وا لکیه زا و مدوب هدید روزم صاخشا هنوگ نيا زا نم
 ٌةعلق ره هب دوب نیا نم تداع .دوب دهاوخ یدوصقم «یرهاظ سدقت نیا بقع رد

 .مدرک یم ییانشآ اجنآ یلاها زا یضعب اب هتفر هعلق نایم هب ؛مدیسر یم هک هزات
 زا یتقو دنراد علطم ارم اجنآ تالاوحا مضو زا هک مداد یم اهنآ هب هیپور دنچ

 ةتسد و دشاب یم یفورعم دزد «درمریپ نيا دنتفگ مدرک قیقحت صخش نیا تالاوحا
 هدروآ دوح اب ار اهنآ رفن لهچ ًالعف . دنتسه وا اب هشیمه قیرطلا عاطق رفن دص
 هدرکن رواب متخاس علطم ار میومع هرقف نيا زا . دنیامن تراغ ار امش لاوما هک تسا
 نامهم ام یودرا رد بشما سدقم صخش نیا تفگ ناح رورس دمحم دوخ رسپ هب
 ۹ .دوب دهاوح

 یاهرکون هک ار ییاههاچ فارطا مدید ار یرفن دنچ باتفآ بورغ نراقم
 ار مضو نیا ةدهاشم یتقو .دنا هتفرگ « دنهدب بآ ار دوخ یاهبسا دنتساوحخ یم ام
 یاهبسا هک مدروآ لمع هب ار ریبدت نيا «مدوب یتنایح زورب رظتنم ًانمض و مدرک
 رد ار اهبسا هک مدومن ررقم یدایز ظفحتسم هتسد ره اب «هدومن هتسد هتسد ار دوحخ

 هک یبآ یاههاچ کیدزن و دنربب نداد بآ تهج هب هتوافتم تاقوا هب هفلتخم طاقن
 اجنآ نداد بآ تهج هب ار اهبسا هک دندوب دصرتم اجنآ رد اهدزد ام یودرا لصتم
 ودرا هب ًاملاس «دندوب سأر دصیس هک ام یاهبسا مسق نیا هب .دنورن درب دنهاوخ
 اهنآ ناهارمه  دنتشاد بسا سأر هاجنپ ًابیرقت شرسپ و میومع .دندرک تعجارم
 هتفرگ ار هاج فارطا هک یصاخشا دنتفگ میومع هب دندرک یم یراتسرپ اهپسا زا هک
 تفگ هدومن رییغت ًارهاظ هک روک ذم دشرم «میورب هاچ کیدزن دنراذگ یمن دنا
 . دنهدب بآ ار اهسا دنراذگب ار امش یاهرک ون مهد یم مکح هتفر اهبسا اب مدوح
 اهرتهم یتقو .دنشکب بآ ولد اب هک داتسرف رتولج ار اهرتهم دوب هتفر هک یردق
 رارف هدش راوس بسا سأر یس وا ناهارمه و دشرم «دندش ندیشک بآ لوغشم
 یاهراوس زا رفن جنپ و دنتفرگ اهنآ زا ام یاهراوس ار بسا سأر تسیب و دندومن
 نم « دنتشاد راهظا ار قافتا نیا هدرک تعجارم اهراوس نیا یتقو . دندش یمعنز ام
 امش هب ار هلئسم نیا رهظ زا دعب زورما متفگ هدیدنخ یلیخ میومع هب هدوب رضاح
 هک دیرادن رطاخب ار رعش نیا امش ایوگ .دیدرکن لوبق ارم فرح امش مدوب هتفگ
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 ؛ دنا هتفگ

 تسد داد دیابن یتسد رهب سپ ۱ تسه هک ور مدآ سیلبا اسب یا ۱

 هتشاد ار دوخ یاهبسا فسأت بش مامت «ناخ رورس دّمحم شرسپ و میومع

 میومع ناهارمه ار دعب زور لزنم . دندوب ناشدوحخ نیحورجم یراتسرپ لوغشم

 زا دعب رگید زور هدزای زا سپ .دنوش راوس بسا کی هب یرفن ود دندش روبجم
 تهج هب نم ناهارمه اجنیا رد .میدش دراو دوب رک اک ک اح رد هک هعلق هب یرهظ

 مدوحخ تهح هب یفاچ دنفسوگ سسجت رد مه نم .دندومن لیصحت هقوذآ ناشدوح

 یتقو هتعنادرپ شبحاص هب ار نآ تمیق هیپور تسیب هدرک ادیپ یدنفسوگ .مدمآ رب
 فرصنم دنفسوگ نتخورف زا تفگ شبحاص «میامن حبذ ار دنفسوگ متساوخ یم
 یضار ًاددجم ؛مهدب سپ ار دنفسوگ مدش رضاح .دیهدب سپ ارم دنفسوگ «ما هدش

 نم دزن ار لوپ هدش حبذ دنفسوگ دید یتقو.دندرک حبذ ار دنفسوگ اذهل «دش

 دنفسوگ مرادن تردق ردق نیا مداد باوج « دییامن هدنز ارم دنفسوگ تفگ هتخادنا

 مه زاب هیلاراشم . ربب دوخ لوپ اب ار دنفسوگ شل یراد لیم رگا «مهدب ناج ارت
 نیا رد مدش روبجم دییامنب ار تمارک نیا دیاب تفگ هدومن رارصا هدشن یضار

 نیا متفگ هدش وا هجوتم و دوب هداتسیا ام کیدزن یدنوخآ مزیگناربهلیح عقوم
 بحاص هحوتم دنوخآ فرح نیا ندینش زا . دهد یم شحن امش هب ًالاصتا صخش

 «هدب شحنف نم هب یراد لیم ردقره متفگ دنفسوگ بحاص هب ًاروف نم هدش دنفسوگ
 ریغتم دنوخ [,یهدیمرشحفارج تسادح یایلوا زا هک سدقم صخش نیا لایع هب یلو

 یا تفگ تسا هداد شحف شلایع هب ارج هکنیا تهج هب دنفسوگ بخاص هب هدش

 رگیدکی اب هداد شحف وا هب ضوع رد دنفسوگ بحاص ؟ییوگ یم هچ کوحخ

 اهنآ و متفر رد هب نایم زا هتشادرب ار اهلوپ و دنفسوگ نم «دندش دروخودز لوغشم
 و دنوخآ تیامح هب اجنآ یلاها زا یمین .دنیامن لاقیام عطق ناشدوح ات متشاذگ رد

 هداتفا نایم هب مدرم «یدایز دروخودز زا دعب دنتساوحرب دنفسوگ بحاص هب یمین

 .دنداد یتشآ ار اهنآ

 ود و تسام فرظ ود دنفسوگ بحاص مدید یتعاس ود و کی زا دعب

 متفگ وا هب « دومن نم هب یمیظعت هدروآ فراعت هدش بابک ُهرب کی و نان هعومجم
 وایاهتبحص زا هدش بدا اب بوخ الاح «یدوب روسج یلیخ لبق تعاس دنچ
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 عازن یتساوخ یم دنفسوگ ةناهب هب ارچ مدیسرپ . دشاب یم یلوقعم درم متفایرد

 الاح «دوب هدرک یک ولسدب نم اب راهدنق رد ناخ رورس دمحم داد باوج ؟ییامن

 رضاح اج نیمه ناخ رورس دمحم متفگ .میامن یفالت امش زا ضوع رد متساوخ یم

 ناحخ رورس دمحم نوچ داد باوج ؟یدرک یم گنج نم اب وا ضوع هب ارج «تسا

 یتعاس دنچ .متسناد یم لوئسم ار امش نم دیدوب هتشاد ررقم راهدنق تموکح هب ار
 مه نم « درک تعجارم دوخ لزنم هب روک ذم صخش «هدومن تبحص رگیدمه اب

 .مدومن تحارتسا

 رابغودرگ اب یدیدش داب هک یتلاح رد میدیدرگ هار مزاع ًاددحم دعب زور

 هب راوس ود اب اجنآ ٌةفياط درک رس دنتفگ میدیسر هاگلزنم کیدزن یتقو دمآ یم
 وا یاهرک ون زا یکی دسرب ام هب روک ذم سیئر هکنیا زا لبق .دمآ یم ام لابقتسا

  هدش هدایپ دیاب « دیآ یم امش لابقتسا هب هاشداپ ناهج هاش هک تفگ ام هب هدمآ ولح

 منصم هکنیا زا لبق متفگ ؟ درک دیاب هچ دیسرپ نم زا میومع . دییامن یشک لب وا اب
 هب رفن ود مدید هدش هناور ًاروف .مییامن یم قیقحت هتفر ولج « درک دیاب هچ میوش
 نیا داد باوح «تساجک امش هاشداپ مدیسرپ اهنآ رفن کی زا .دنیآ یم ام فرط

 ینیتسوپ دوب یدرمریپ « دنتفگ یم هاشداپ هک ار صخش نیا .تسا هاشداپ نم قیفر

 «دوب هدش خاروس شتسوپ هک ییاهاج «ناولا یاه هچراپ زا هک تشادرب رد سردنم

 هجراپ هج دش یمن مولعم کرج تذش زا هک شرس هب یک رچ ةهمامع هدرک هلصو

 یمشپ باروج ؛شفک ضوع رد «شرس هب یزارد کت هالک همامع ريز و «تسا

 کچوک یاهگنز «هدنام شناوختسا و تسوپ یرغال زا هک راوس ینایدام هب «شیاس
 ماجل «هتشاذگ نایدام تشپ هب کشعح بوچ زا ینیز «هتسب نایدام یاهوناز هب

 ۱ . وب هتخیوآ وا هب اهگنز و نامسیر زا نایدام
 متفگ متفر وا کیدزن هدومن مسبت تکوش و نأش اب لکیه نیا هدهاشم زا نم

 شوح وا زا هراوس تسا رتهب « دییامن یشک لفب ام اب ریما اب هدایپ تسا فیح

 تعحارم میومع دزن هتخات بسا نم «هدومن لوبق روک ذم هاشداپ . دییوگب یدمآ

 دهاوخ یاریذپ امش زا « دیوش هدایپ هکنیا نودب ؛هاشداپ ناهج هاش هک متفگ هدومن

 « اهگنز یادص و بیرغ لکیه نیا زا میومع بسا ؛ دندیسر رگیدکی هب یتقو . دومن

 «بایرد ارم درک دایرف هدیسرت یلیخ میومع .تشاذگ ار زیخ و تسح یانب هدیمر



۱۳۳ 
 دز دایرف میومع .میامن هلحنادم هاشداپ ود نیب مرادن تردق زگ ره متفگ هدیدنحخ نم

 متفگ «تسین حازم عقوم نیا « دنز یم نیمز هب ارم بسا الاو نکب یرکف ادخ رطاخب

 هب یریشمش میومع . دومن مهاوخ تنواعم امش هب دییامرف یم فطل ماعنا یزیچ رگا

 ناهح هاش دزن دعب ؛مدومن مارآ ار میومع بسا لوا هدرک لوبق « دومن هدعو نم

 هیهت میومع ناهارمه ییاریذپ تهج هب ات دیایب نم اب مدومن شهاوح وازا هتفر هاشداپ

 متفگ ما هدید هیهت ترذ نان ةدرگ لهچ اب یزب تشوگبآ تفگ هیلاراشم اشم .میامن

 .میامن هظحالم ار تاماظتنا هتفر رتولح دیاب یلو «تسا یگ رزب یلیخ ینامهم

 متفگ «میدوب هتفر ی یحسرف عبر هدومن رود میومع بسا زا ار وا هناهب نیا هب

 هیلاراشم .مروایب دوحن اب میامن تعجارم دیاب «عا هدرک رطاح زا ار تاموزل یضعب

  امش تهج هب مورب مهاوخ یم متفگ وا هب یتقو ؛دورب نم نودب درکن لوبق لوا

 تعجارم میومع دزن نم دش یضار ًاروف دیدرگ فّومشم یلیح «مروایب ینیریش

 یتقو « دیدنخ یلیخ ؟ دییامرف یم لایح هچ گر ز ب هاشداپ باب رد مدیسرپ هدومن

 رد رمالارخآ «میدمآر ب وا سسجت هب « دشن ادیپ یتدم ات هاشداپ میدش هعلق دراو

 تهج هب ما هداتسرف تفگ نم هب «میدرک رادیب ار وا دوب هتخاس لاشوپ زا هک هبلک

 «هدشن هتخپ زونه مه نان ءدنا هدماین زونه «دنروایب لگنج زا مزیه امش یاذغ نتخپ

 هب رگا درادن بیع متفگ . دنا هدرب هناخ یسورع تهح هب ار ام ینهآ هوات هک اریز

 هقوذآ ام تهج هب مداتسرف .میتسه امش نامهم لاحره هب دیرادن.یزیچ ندروخ تهج

 . دندروآ

 ؟ دشابیم امش هدرک رس و هاشداپ صخش نیا مدش ایوح اجنآ یلاها زا

 ار تردق اب هاشداپ وچمه هک دیتسه یلقاع نامدرم ًاعقاو متفگ «یلب دنداد باوج

 رتدونشوخ مدومن فیرعت اهنآ هب رتشیپ هچ ره و دیاهتشاد ررقم دوخ تموکح هب
 لزنم تفگ نم هب هدمآ هاشداپ دعب زور هدرب رس هب لگنج رد ار بش . دندش یم

 ییاریذپ نم زا رتهب وا .دشاب یم دمحم تسود میومع رسپ ٌهعلق رد امش رگید

 «میتسأوح یم یدلب هار ام .دییامن تک رح دوز حبص تسا بو «دومن دهاوحخ

 « دشاب یدوصقم نیا رد دیاش متفگ میومع هب .میآ یم امش اب مدوخ تفگ هیلاراشم

 . درک یمن لایخ مسق نیا میومع یلو
 دعب زور .میدیسر یدنلب هوک یاپ «لزنم رخآ «میدومن تک رح لاح ره هب
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 نیا متفگ میومع هب .میدومن روبع تشادن یدابآ هک هعلق زا *ءتشذگ یرگید هوک زا
 تهح هب هقوذآ و اهبسا تهح هب هفولع ام و درب یم ههاریب زا ار ام «ناطیش دلب هار
 تقو .میدرک یم هچ الاح «میتشادن دوح اب هژور ود قوا هاگ ره .میرادن دوح

 هب ناهارمه رفن رازه ود اب دمحم تسود دعب زور .میدومن لزنم نابایب رد بش
 امش ییاریذپ تهج هب دوب هتشاد غالبا هداتسرف ار یصخش ًالبق .دمآ ام لابقتسا
 تسار هار زا و هدمآ تخس هار نیا زا ارچ دش ایوج ام زا دمحم تسود .مرضاح
 ار وا درک شهاوح ؛ دشاب یم وا یومعرسپ ام دلب هار دش علطم یتقو ؟ دیا هدماين
 هار زا ار امش تساوح یم هک تسا هدرک نم هب ینمشد هک اریز « دیراپسب نم هب

 یماندب بابسا تهج نیا هب تساوح یم و دییاین دورف نم لزنم هب هک دربب ناتسهوک
 هک میورب وا ةناخ هب هدومن تعجارم ار یدایز تفاسم دیاب تفگ و دروایب مهارف ارم
 رضاح ام ناهارمه تهج هب هتوذآ ام ندیشک تهج هب سرچ و دیامن ییاریاپ ام زا

 .تسا هدومل

 ام یارب قافتا نیا « دیدرک یم لوبق ارم فرح امش رگ ا متفگ میومع هب
 رفن دنج «تبحص نیا یانثا رد .درک دیاب هج ناطیش ود نیا نیب الاح . داتفا یمن

 دنیابرب دیایب ناشتسد هب ام زا هچره دوب هداتسرف ار اهنآ دمحم تسود هک دزد

 . دندوب هدرک یمحز هدز هلولگ ار اهنآ ام ناهارمه . دنپاجب ار ام ةنب دندوب هتساوح

 هنابش دیاب مداد حالص نم . دش ناهنپ و تخیرگ هدش علطم هعقاو نيا زا ناهج هاش
 هاش رمالارخآ . دومن دنهاوخ هلمح ام هب دمحم تسود ناهارمه الاو مییامن تک رح
 مهالاح هدروآ اجنیا هب ار ام وت «یدش ناهنپ ارچ متفگ وا هب هدومن ادیپ ار ناهج
 تسود هب ارم امش ادابم هکنیا سرت زا تفگ هیلاراشم .یهدب تعجارم ار ام دیاب
 یلایخ وچمه هک میداد هدعو وا هب مدوب هدش داهنپ دیراپسب تسا نم نمشد هک دمحم

 رد یدابآ چیه و تشاد تدش یلیح مه امرس .میتفر هار وا اب بش مامت و میرادن
 هبارح ٌةعلق دراو دعب زور رصع هکنیا ات .میيامن هقوذآ لیصحت میناوتب هک دوبن هار
 ۱ . دش یمن نکمم هقوذآ مه اجنآ .میدش

 داد باوح « دنا هتفر احک هعلق نیا یلاها مدیسرپ ناطیشلا ناطلس نیا زا نم

 هتشاذگ :نتم رد *
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 رد هک یهوک نیا هب دوش یم درس اوه هک نیمه .دنیآ یم راهب رد اجنیا نامدرم

 ورف راتفر زا مدآ و بسا «تنعل تردپ رب متفگ وا هب . دنور یم دشاب یم یم لباقم

  امش تسا رتهب تفگ هیلاراشم . دشاب یم وت ترارش هجیتن همدص همه نیا .میدنام

 نم هک ارج «دیریگب اهنآ زا هقوذآ هدید اجنآ ار هعلق نیا یلاها هتفر هوک هب دوح

 . دنتسه نمشد نم هداوناخ و نم اب هفیاط نیا هکنیا بیس هب .میايب امش اب مناوت یمن

 صحت ره ار وا ًاروف .میوش هدوسآ یصخش وچمه رش زا هک میدش رورسم یلیح

 دوب هتفگ دلب هار هک هفیاط یدابآ کیدزن هدش هوک دراو بورغ زا دعب هدومن

 تهج هب میتسه اهنآ دناعم یاهراوس ام دندرک لایح لوا روک ذم هفیاط .میدیسر
 اهام .دندومن ییاریذپ ام زا ینابرهم لامک اب دندیمهف هک دعب .دندش رضاح گنح

 میدوب اهنآ نامهم زور ود .میدش رورسم هداد هفولع ار دوخ یاهبسا هدروخ اذغ
 ۱ . دندرکن هبلاطم دندوب هداد ام هب هک مه هقوذآ تمیق

 هک هعلق دراو نو «هدیدرگ کتشپ مزاع «یریاس لتک هار زا نآ زا دعب

 هیپور رازه لهچ اجنآ مک اح هک داد ربخ نم هب یسوساج «میدش دوب کتشپ لصتم

 تروشم میومع اب . دتسرفب راهدنق هب دراد لای هدومن ممج اجنآ تایلام تباب زا
 ار لوپ «هدش کتشپ دراو ًاتبقن باتفآ ع ولط زا لبق و میور یم هنابش متفگ دومن

 تک رح نم زا لبق «ماعنا دییما هب ام یاهرک ون زا رفن دنچ یلو «میوش یم فرصتم

 مکاح .دندز مهرب ار ریبدت نیا هداد ربخ ار مکاح متشاد هک یلایخ زا هدرک

 ممج فارطا تاج هعلق زا رفن دص نیمدنچ هرقف نيا زا عالطا زا سپ روک ذم

  هداتسرف ًالبق ار یسوساج رفن کی هناتخبشوح «هدومن مکحتسم ار دوح هعلق هدومن

 . رفن جنپ تنایخ زا هدومن تعجارم روک ذم صخش . دشاب نم دورو رظتنم هک مدوب

 ۱ . دومن علطم ارم میومع یاهرک ون
 اجنآ زور ود هدومن تعجارم ریزو زیراک هب هدشن لیان دوخ دوصقم هب

 قحتسم اهنآ منک یمن نامگ یلو « دنیوگ یم دّیسار دوخ اجنآ یلاها .میدومن تماقا

 تاداس تافص ؛محر و تواخس و هدیمح قالحا هک تهح نیا هب . دنشاب تدایس مسا

 شوح اجنآ یلاها .دندوبن تافص نيا زا کی چیه یاراد صاخشا نیا و «تسا

 هب یداع و ریاغم یلیخ ناشدوخ نیب یلو « دنشاب یم لومتم و لکیه شوح و امیس

 اجنیا زا . دوش یم ع ازن هب رجنم هشیمه عبطلاب ینعم نيا و « دنتسه رگیدکی نتشک
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 زور مامت «یکشون هار رد و «میدش کر بآ هب موسوم هعلق دراو هدومن تک رح

 و تسد هدروح ناراب ام همه . دیزو یم مه یدرس یلیح داب « دیراب یدیدش ناراب

 . دوش بویعم «امرس تدش زا دوب کیدزن اهام یاپ

 ام زا تبحم لامک هب اجنآ یلاها «میدش یکشون دراو دایز تامحز زا دعب

 هک تشذگ یم یزار موق نابايب زا ام هار هدرک تکرح دعب زور .دندومن ییاریذپ

 جنپ راهچ مش« هار هچرگا دنتفگ ام هب .میدرگ رب میدش روبجم اذهل «تشادن بآ چیه

 نیمه زا مدش ممصم نم یلو « دیورب داراح م هار زا تسا رتهب ؛ دوش یم رترود لزنم

 را .میدیدرگ مزاع هدومن هیارک هقوذآ لمح تهج هب رتش تسیود و میورب نابایپ ه هار

 هد زا دعب . دش یم ایهم بآ جایتحا ردقب و «دمآ یمناراب هزور ره یهلآ تالضفت ,

 روبحم «دوب هدرب لیس ار اههار یگ دنراب تدش زا «میدیسر ییافچ کیدزن زور

 .مییامن تفاسم یط لگ نایم رد وناز ات هتفرگ ار اهبسا یولج هدش هدایپ میدش
 خبط ییاذغ ًاصخش . .دندوب هداتفا راک زا ود ره بسا و مدآ لزنم رخآ رد

 نیمز هب اهبسا همه .مداد دندوب فعض تلاح هب بیرق هک دوخ ناهارمه هب هدومن

 لبطصا زا ًالس هک مدوخ یراوس یبرع بسا کی طقف«دندوبن تک رح هب رداق هداتفا

 ییاغچ دراو «موس زور هدیشک اهتخس زور ود ات . دوب هداتسیا « دوب مدج ةصاحن

 ماقم احنآ رور دنح . .مدوب بجعتم درکن ییاریذپ امزا اجنآ ناح هکنیا زا"و «میدش

 ماغیپ هدمآ میومع دزن اجنآ ناخ یاهرک ون زا رفن کی هتفه ود زا دعب .میدرک

 نم . دنیایپ امش تاقالم یوجتسج هب دنهاوخ یم هزاجا ؛ اجنآ ریم و ناعن هک دروآ

 مامت هک دوب نی | شتهج داد باوج ؟دنا هدماین زور دنج نيآ رد ارج مدیسرپ

 تعحارم الاح .دندوب هتفر | رحص هب دوح یاهبسا ندینارج تهج هب احنآ یایاعر

 ۱ . دنیایب امش تمدح هک دنا هدش ممح اهنآ رفن دصناپ هدومن
 دوخ ناهارمه رفن دصناپ اب هدایپ روک ذم ناح هتفریذپ ار اهنآ شهاوخ ام ۱

 هک صاقر هچب رفن ود هدمآ نوریبهعلق زا دندمآ یم راطق کی هب وا رس بقع هک

 زا یلکب اه صاقر نیا. دندمآ یم وا یولج هب «دوب هلاس هدزاود یکی و هلاس هن یکی

 ناشیاهوم . دنتشادن یکچوک گنل زا ریغ یسابل چیه « دندوب جراخ یناسنا لکش

 هدنزاس مه هتسد کی و دوب هدیدن نوباص و بآ تقو چیه هک هدیلوژ یروط

 . ات دوب هدیشک لوط زور هدزناپ و دندرک ام زا هک یگرزب ییاریذپ دوب نیا . دنتشاد
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 ۱ ۱ . دندوب هدرک هیهت

 تدم نیا فرظ رد «میدومن فقوت ییافچ رد زور جنپ و تسیب تدم ۱

 مزاع ًاددجم . دوب اجنآ یدایز فلع و هاک هک اریز «دندمآ لاح هب بوح ام یاهیسا

 هاش*لیحخ دراو زور شث زا دعب هتفر کلالپ فرط هب دنمریه ةناخدور رانک زا هدش

 موسوم دشابیم یچولب یاهرادرس زا یکی هک لگ هاش مسا هب اجنیا مسا .میدش لگ

 یعس مه اهنیا «دوبن یسک رگید درمریپ رفن ود زا ریغ هعلق نیا رد .تسا هدش

 هتشاذگ یلاخ ار هعلق ارچ مدومن لاوئس اهنآ زا یتقو .دنیبن ار اهنآ یسک دندرک یم
 فیرش رادرس یگ درک رس هب تانیاق ریما#؟ناحن ملع ریما رکشل دنتفگ لوا ؟ دیا
 یماقم هب اجنیا یلاها تهح نیا زا «دیاجب ار ام لاوما هک دیآ یم# یناتسیس ناح

 ییاج هب ار ام رگا تفگ میومع. دنا هدش ناهنپ ؛هتخیرگ دشابیم اجنیا کیدزن هک

 روک ذَم یاهدرم « دومن میهاوخ کمک اهنآ زا « دییامن ییامنهار دنا هدش ناهنپ هک

 هکنیا راهظا زا و هدیدرگ فومشم هدومن ییاریذپ ام زا لگ هاش و دندومن ییامنهار

 . دش نونمم میا هدش رضاح وا کمک یارب

 ربح وا یاه سوساح زا رفن ود بش فصن هدومن نامهم ار ام هیلاراشم

 نی درو ادرف هتشذگ اجنیا یلزنم کی هعلق زا یناتسیس یاهراوس هک دندروآ

 یاح اهنآ لاوما و ایاعر اب ادرف مراد لایخ تفگ ام هب لگهاش . دش دنهاوخ

 دنهاوخ یم اج ره اهنيا متفگ « دیسرپ حالص نم زا میومع .مورب هوک یالاب یمکحم

 .میوش یم لباقم اه یناتسیس اب میور یم ام « دهدب ام هب یدلب لگ هاش رگا «دنورب
 هناور رگید فرط هب ام «تفر هوک فرط هب شدوح یتقو داد ام هب دلب هار لگ هاش

 *  اهرداج هایس- لیخ ۱

 تمشح بقل اب موس ناخ ملع ریما شدنزرف ( هلودلا ماسح) ناخ هلادسا ریما توف زا سپ -

 نارادرس اب دوخ تموکح تیبثت یارب . دش بوصنم ناتسیس و تایناق ینارمکخ هب کلملا

 رتخد و تفرگ تیجوز هب ار ینارجنس ناخ میهاربا رادرس رتخد . درک تلصاوم یناتسیس

 .تفرگ یرسمههب ناخربکا یلع ریما شدشرا رسپ یارب ار ییوران ناخ فیرش رادرس

 دادرخ ؛ریبک ریما ؛فصنم یلع دمحم ریرقت و ریرحت :نیاقریما ملع کلملا تکوشریما)
 ( ۲۷ ؛حفص ۵

 ییوران داخ فبرشرادرس -



 ۱ آ۳۸

 رضاح هدید دندمآ یم هک ار ییاهراوس رابغ تعاس دنچ تفاسم یط زا دعب میدش

 یلو «متسارآ ار گنج فص هتفر رتولج میومع زا دوخ ناهارمه اب نم میدش گنج
 .دندومنن ار گنج لایح ًادبا هک دندش بضعتم نانچ نم مدید زا اه یناتسیس

 ندینش زا .چولب هن میتسه ناغفا میداد باوج ؟ دیتسیک اهامش دنالیسرپ هدش کیدزن

 هب هداتسرف میومع بقع نم .دومن تاقالم ام اب هدما اهنا سمئر فرح نیا

 ناتسناغفا تموکح تحت هک وا یایاعر و لگ هاش کمک هب متفگ یناتسیس یاهراوس

 .دنشاب هتشأذن یراک اهنآ هب اهی يناتسيس دیابو میا هدمآ دنشاب یم

 «دشاب هتشادن یراک لگ هاشهب هذرک لوبق یناتسیس یاهراوس سیئر

 هب نم. .دشاب هدش وا تانوُش ظفح ات دیایب وا مالس هب لگ هاش هکنيا رب طورشم

 باب رد هیلاراشم رهاوح یلو « دیایب مالس هب لگ هاش دنراذگب متفگ لگ هاش یایاعر

 ره متفگ اهنآ هب . دیایب تشاذگ یمن ار واهک دوب برطضم نانچ شردارب یتمالس
 .منام یم اهنآ دزن تنامض روطب نم «دورب میومع اب دنراذگب ار لگ هاش هاگ

 زور جنپ زا دعب ار لگ هاش هک مدرک دیک ات میومع هب .دندش یضار رمالارخآ

 مه « دیسرن لگ هاش تشذگ زور تفه . دشکن لوط نیا زا رتشیب و دهدب تعحارم
 رتشیب مه زور ود امش ٌهدعو زا دنتفگ «دندومن هدعو یافیا یاعدا هدمآ وا ماوقا

 هک مداد نانیمطا اهنآ هب نم . دنا هدومن ریسا ار ام سیئر میراد نیقی ام میدرک ربص

 دندرگن لوبق«مروا دوح اب ار لگ هاش مورب مدش رضاح و دوب دهاوخن مسق نیا

 نم .دوب یهاوخ ام ریسا امش «دوشن رضاح اجنیا لگ هاشهک یتقو ات دنتفگ

 ح ام هب ادابم هکنيا طایتحا اب مدرک رضاح ار مدوخ یاهراوس رفن تسیود
 نم .دندمآ هدیشک یاهریشمش اب ًاعمتجم اجنآ یلاها هک دیشکن یلوط . دنروایب

 دوخ یاهریشمش اب رگید یمین و هدومن کیلش مداد مکح ار دوح یاهراوس فصن
 نم .دندرک رارف دوخ رگنس فرط هب اهنآ «داتفا قافتا روط نیا یتقو . دنیامن هلدح

 نر اشک یتس اب دور ار دوح ُنب هتفرگ ار هنآ رتش رقن تسیود

 .مدش هناور « دوب
 ترذعم دوخ تک رح نیا زا و دندمآ ام بقع هب ًاروف لگهاش یایاعر

 .مدرک در ار اهنآ یاهرتش اجنآ رد هدرب ناتسیس هب دوخ اب ار اهنآ نم . دنتساوح

 وا زا ار لگ هاش لیصقت .مدیسر میومع هب هدش هعلق دراو زور ود ترفاسم زا دعب



۱۳۹ 

 ناحخ فیرش رادرس یکی دنراد هدرک رس ود « اه یناتسیس تشاد راهظا .مدش ایوح
 ؛هرازه ناخ فسوی پیت رس رسب یکی و تسا یناتسیس یاهراوس هدرک رس

 هدومن ریسا ار لگ هاش «ناخ فسوی پیت رس رسپ و ناخ ملع ریما ٌهراوس ُهدرک رس

 هدوب هرازه ناخاباب موحرم ناخ فسوی پیترس رسپ نيا . درکن لوبق ارم تاراهظا
 هب ناح ملعریم بناج زا و تسا هدوب هرازه و ینیاق یاهراوس ُ؛درک رس هک تسا

 تسد وا اب ندش هدایپ نودب هتفر روک ذم سیئر دزن ًامیقتسم نم . دوب هتفر ناپسیس

 هب دشاب یم وا رداچ رد لگ هاش متسناد هک نیمه ؟تساجک لگ هاش مدیسرپ هداد
 هدرک رس زا نم هدمآ نوریب رداچ زا هیلاراشم . ایب لگ هاش مدرک ادص دنلب زاوآ

 دزن ار وا متساوخ یم داد باوج ؟ دیا هدومن ریسا ارچ ار لگ هاش مدیسرپ روک ذم

 تعجارم تهج هب دوخ و مدوب هداتسرف نم ار وا متفگ «مربب ناحن ملعریم دوخ سیئر
 ناح ملع ریما دزن ار وا هک تسین امش تیعر هیلاراشم .مدوب هتشاذگ ورگ هب وا

 هتفرگ دندوب هدرک ریسا وا اب هک ار وا یاهرک ون زا رفن کی و لگ هاش دعب . دیربب

 فوعشم وا یتمالس زا اهنآ و مداتسرف شماوقا دزن دوخ یاهراوس زا رفن هد اب
 .دندیدرگ

 ۱ ناتسیس قیرط زا ناریا هب تمیزع -1
 ةرانک مود زور «میدش ناتسیس مزاع « اه یناتسیس اب زور هس فقوت وا دعب

 هک هرازه ناخ فسوی رسپ یهراوس زا یضعب «میدید هدیسر دنم ریه هناحخدور

 یایاعر یراوناح هدزناپ لیخ کی هب الاح «دنپاچب ار لگ هاش ةفياط دنتساوخیم
 زا رفن دنچ هدومنمکحم ار دوخ یاح راوناح نیا .دنزاتب دنهاوحخ یم ناغفا

 نيب نیا رد . دندومن یمخز ار رفن دنچ و دنتشک هدز هلولگ هب ار اهنیا یاهراوس
 راک .دنگنجب هرازه یاهراوس اب دندش رضاح هدش ممج فارطا تاج هعلق یلاها
 مداد مکح دوح ناهارمه هب هدش دراو دوخ یاهراوس ابهک دوب هدیشک اجنیا هب

 دننک جارات ار هعلق نيا دوب هداتسرف ار دوخ یاهراوس هک ار هرازه هدرک رس

 اب اهنیا تینما تهج هب مدرک هدعو هداد نکیست اجنآ یلاها هب .دنیامن هیبنت ًالماک

 «مورب هعلق فرط هب متساوح هدش هدایپ .تشاد مهاوخ ررقم یطیارش ناشیاه نمشد



۰ 

 رفن کی «موش هعلق لخاد متسناوتن نوچ .دندش رضاح گنج یارب اهنآ همه مدید

 هب لوح ؛زاجا ار صخش نیا . دیامن یلاح اهنآ هب ار بلطم مداتسرف ار دوخ رک ون
 رفن کی ار تامحز همه نیا هک دوب هدرگ یلاح اهنآ هبهیلازاشم « دنداد هعلق

 امش زا دومن هیبنت ار وا ناح نامحرلادبع هدروآ مهارف ,هنآ یارب هرازه ؛درک رس
 ۱ . دییامن تعححارم دوخن لزانم هب تینما هب امش هتحخاس رود

 دزن هدش نوریب هعلق زا اهنآ یاه هدرک رس زا رفن دنچ ربخ نیا ندینش زا
 یاهردارب ةلزنم هب ار امش دیتسه ناغفا امش نوچ متشاد راهظا اهنآ هب « دندمآ نم

 صاخشا نیا تاج هعلق زا بش ود و زور ود هدش هناور نآ زا دعب .مناد یم دوح
 چیه یناتسیس یاهراوس هب یلو « دنداد یم ام هب هقوذآ اهنیا و میدومن یم روبع

 یاهراوس اب ار دوع هقوذآ *راجنب هب ات میدوب روبجم ام و «دنداد یمن هقوذآ

 و دنتفر دوخ یاه هناخ هب یتیالو یاهراوس راجنب زا .مییامن میسقت یناتسیس
 . . .دنروایب ام لابقتسا تهج هب ار وا هک دنتفر ناخ ملعریما دزن رگید یاهراوس

 ام هب زور ود « دابآ فیرش هب موسوم شدوح ٌةعلق رد ناخ فیرش رادرس

 روک ذم ریما .میتفر ( ناتسیس دابآ رصان) ناخ ملعریما ٌةعلق هب موس زور . داد ینامهم
 ةعلق لخاد دعب «هدومن یشک لغب میومع و نم اب .دمآ نوریب ام لابقتسا هب هعلق زا

 تهج هب هعلق فارطا هب هدید یدایز ٌهیهت ام ییاریذپ تهج هب و میدش ریما هزات

 هدومن اپرس رتگ رزب یاهرداچ میومع و نم تهج هب و هزات یاهرداچ ام یاهراوس
 ییاریذپ ام زا هک دوب هتشاد ررقم ام یرادنامهم تهح هب ار یگنرز صخش و «دوب

 هدش ناتسیس ةچایرد تمس مزاع نآ زا دعب «میدوب ریما نامهم زور هدزاود ات . دیامن

 ییاه بابسا و اهرداج مامت « دومن شهاوح ام زا تاخ ملعریما «یظفاحادخ نیح

 ام هياسمه امش نوچ تشاد راهظا و میربب دوخ اب هدرک ایهم ام تهج هب هک

 «میدرکن لوبقهدومن نانتما راهظا ام .میامن ییاریذپ امش زا مسق همه ملیام « دینتسه

 کی غلبم زیپ و ميتفرگ اراکچوک رداچ باب هس ود «دومن رارصا ریما نوچ یلو

  یرتمولیک ۱۱ دودح رد (ناتسیس) لباز ناتسرهش بآ تشپ شخب زک رم 00085 راجنب - *
 ییایفارغج گنهرف) تسا عقاو لباز رهش هب ناخ دم>متسود یاتسور هار رانک لباز قرش

 ۱ ( ۵4 ذحفص ۰۸ دلج «ناریا



۰ ۱ 

 متفگ هداد میومع هبار غلبم نيا . داد ام هب.دنجریپ ات جراخم تهج هب دقن ناموت رازه

 مهدن ار امش جراخم نيا زا دعب رگا «ما هدوب لمحتم ار امش ج راخم هشیمه" هکنانچ

 ناخ میحرلادبع راد هنازح هک یلوپ زا هک اریز «مراد لوپ مدوخ تیافک ردقب

 . دوب یقاب نم دزن زونه یفرشا تسیود « دوب هدروآ
 دراو هدومن روبع دنمان یم نوماه ار وا اجنآ یلاها هک ناتسیس ةجایرد زا

 ود دنجرریب رد .میدش دنج رب دراو هدیدرگ تول تشد لحن اد هار زا .میدش نادنب
 یلیح ینامهم اجنآ رد و .دندرک ییاریذپ یلیح ام زا ناح ملعریما یاهرسپ زا رفن

 . داد ام هب یگرزب

 - هب مرحم هدزاود و میدش دنجریب دراو .ق .۰ ۱۲۸۲ لاس مرحم هام مجنپ

 **نایارس رهش دراو هدش هناور مالسلا هیلع اضر ماما نماث ماما دهشم فرط

 دوبذ#تیسنوی دعب لزنم میدومن هدهاشم ار همیظع تارامع راثآ اجنآ رد .میدیدرگ

 ضوح اجنآ یلاها .تسا خلت و روش اجنآ بآ و دشاب یم ییاوهدب یلیخ یاج هک
 ود . دنا هتخاس ناشدوخ فرصم یارب ناراب بآ ندرک هریخذ تهج هب دایز یاه

 بوخ خبط تهج هب روک ذم یاههاچ بآ هچرگا ؛دنا هدومن رفح مه بآ هاچ

 زا میومع هعلق نيا هب دورو وا لبق هناتخبدب .تسین اروگ ندروخ تهج هب یلو «تسا

 لوط هام کی بیرق هک وا یدنم تحص ات میدش روبجم ام هدش ضیرم یدیدش بت
 ۱ . دش ج رح امامت میتشاد هک هنیدقن و مییامن تماقا اجنیا رد دیشک

 تخت دهدب هزاجا هک مدومن اعدتسا دوب فیعض مه زونه میومع نوچ
 نتحخاس تهج هب بوچ هک دوبن اجنآ رد راجشا نوچ و میامن هیهت وا تهج هب یناور

 هکت راهچ میوگب یزیچ هکنیا نودب « دوش یمن نکمم تفگ میومع « دوش هیهت تخت

 هچنانچ :نتم رد - *
 نادنیهن - هن - *

 ۳۸ رد هک دشاب یم سودرف ناتسرهش ؛موح شخب یاهناتسهد زا :52872180 نابارس - خب

 ( ۲۱۰ ةحفص ۰٩ دلج «ناریا یایفارغج گنهرف) تسا عقاو یسودرف یقرش بونج یرتمولیک
 یرتمولیک ۳۹ رد ؛دابانگ ناتسرهش ناتسجب شخب ریوک بل ناتسهد زا هد :یسنوی - 2

 ( 164 ةحفص ۰٩ دلج ؛ییایفارغج گنهرف).تسا عقاو ناتسجب یقرش لامش



۱: 

 نم «دندرک داریا اجنآ نامدرم ؛مدیرب دوب اجنآ دجسم هک یترامع زا بوچ
 تهح هب ار ادخ لام تهج نیا زا «میراد ضیرم و میشاب یم بیرغ ام مداد باوج
 نیا زا .مشاب هدومن کمک وا هدنامرد یاه هدنب زا هک مدومن فرصم ریح راک
 تبرت مزاع هدومن مامت ار ناور تخت زور نآ ماش ات .دندش تکاس اهنآ باوح

  ییاوه و بآ شوح یاج هک هدازهاش زیراک هب موسوم ماتم دراو هدش ناخ سیع
 ات . دوب هدرک انب شدوخ تهج هب اجنآ رد یبوخ یلیحخ ترامع هدازهاش .میدش دوب
 هب اذغ ًاصخش تم نیا فرظ رد «هدومن لزنم* ترامع نيا رد میومع زور دنچ

 رسپ و میدوبن رک ون یب و مدرک یم یراتسرپ وا زا و مدومن یم خبط میومع تهج
 نابرهم نم هب تبسن نم یومع هکنیا اب یلو «دوب ام اب مه ناخرورس رادرس میومع
 «متشاد یم تسود رتشیب تشاد یم تسود شرسپ هک یردقب ار وا نم مه زاب « دوبت

 ود طقف ناح رورس رادرس .دیشک لوط زور لهچ وا یشوحان تدم رد هک ارچ

 یصخش یاهراک فورصم تاقوا یقابو دوب هدمآ دوخ ردپ لاوحا تهج هب هبترم
 دنچ دوچ .دندوب هدروآ فراعت میومع تهج هب ولآ درز یردق یزور . دوب شدوح
 هک ولآ درز ندروح زا مدومن اعدتسا « دوب هدش عطق میومع بت دوبن رتشیب یزور

 «دش ولآ درز ندروخ لوغشم هدرکن لوبق ارم فرح ؛ دنیامن رظن فرص دراد ررض
 دنچ نیمه رگم «ما هدیباوخ رتمک و ما هدرک یراتسرپ امش زا زور و بش متفگ
 زا ًاددجم دیاب  دیوش ضیرم هرابود امش رگا «مباوخب یردق ما هتسناوت هک زور
 .دومرف ناج شون مامت ار ولآ درز باقشب لیصفت نيا اب «میامن یراتسرپ امش

 میومع هب تبسن دوخ رمع مامت رد هک یتامدخ هکنیا لایخ زا عقوم نيا رد
 تهح هب هک دوب هدیشک اجنیا هب راک مه الاح و تسا هتفر ناگیار همه ما هدرک
 مدومن اعدتسا میومع زا هدش ریغتم یلیخ ؛متخورف یم ار دوخ ٌحلسا «میومع نارذگ
 رد مه نم . دنداد یصحرم مه ناشیا .مورب#داخ یسیع تبرت هب دیامن صحن رم ارم

 .متشادن لوپ دوح ناهارمه ٌةقوذآ تهح هب هک ارج مدومن یط هار لزنم ود بش کی

 زا یکی رد تبرت دورو زا سپ تشاد تدش یلیع مه زور یمرگ نيا رب هوالع

 تارامع :نتم رد * 

 . دشاب ناخ قاحسا تبرت دیاب - *



۱۳ 

 مدومن لزنم دوب هتفر نارهت هب هک دوب یناگ دازهاش زا یکی تماقا لحم هک یتارامع

 ۱ .مدرک هیهت میومع تهج هب مه یلزنم و"

 دنچ تدم زا هک یلعنسح یجاح هب موسوم یتاره رجات رفن کی اجنیا رد
 جراخم تهج هب لوپ ردق ره تفگ هدمآ نم دزن «تشاد تنوکس اجنیا رد لاس

 دوخ زا یلباک ةيپور کل کی تشاد راهظا و تسا رضاح دیشاب هتشاد مزال ناتدوخ

 تناما نم دزن رگید صاخشا «یتراجت ٌهلماعم تهج هب نارق کل هس ود و مراد

 ار امش ضرق مناوت یمن نوچ «منونمم امش راهظا نی یا تهج هب مداد باوح « دنراد
 ناهارمه تهح هب هقوذآ اجنیا فقوت نامز رد یلو ؛منکن لوبق مروبجم میامن ادا

 .مریگ یم امش زا رکشت لامک اب اهبسا تهج هب هفولع و دوح

 وا حراخم روبزم یجاح «دیدرگ تبرت دراو زین میومع زور شش زا دعب
 مه اهنآ یاهپسا قاری و نیز و سردنم ام ناهارمه یاهسابل نوچ . دش لمحتم مه ار

 هب هزات قاری و نیز و تاسوبلم مرضاح تشاد راهظا روک ذم یجاح « دوب هدوسرف
 تهح هب*نم یومع یلو «مدرک راکنا ءایشا نیا نتفرگ زا نم .میامن هیهت امش تهج

 یمن مشاب هدنز ات دومن تبحم یلیح ام هب صخش نیا ًاعقاو ..درک لوبق دوخ ناهارمه
 حراخم ردق نیا هک یبساک صخش .میامنب ار وا یاهیناپرهم یفالت ًالماک مناوت
 . دشاب هتشاد یعنارف لد دیاب « دوش لمحتم ار فارگ

 اددحم « دومنیم یطایتحا یب دوخ یاذغ باب رد میومع هک ییاجنآ زا ۱

 دنج زا دعب .مدومن یراتسرپ ار وا زور هنابش هد مه یشوحان نیا رد .دیدرگ صبررم

 تخت ددع کی« هاش رمالا بسح «هدیدرگ ملطم ام دورو زا ناسأرع یلاو زور

 هک دوب هتشون یذغاک «هداتسرف میومع تهج هب رطاق سأر راهچ و تسیپ اب ناور
 هب ار امش هک تسا هداتسرف ار ناور تخت «تسا هتفای عالطا امش یشوحنان زا هاش

 مزاع «هام کی تماقا زا دعب هدومن لوبق ار ناشیا تافتلا نیا میومع#*. دناسرب دهشم

 نم هب دهع یلو :نتم رد - *
 راحاق هاش نیدلارصان -

 ریفا ۰ دروآ لمع هب توعد ناریا رد تماقا یارب ؛ناخ مظعا دمحم ریما ز را داریا تلود -

 تک رح نارهت یوس هب اجنآ زا و تفر دهشم و ناتسیس هب راهدنق زا و تفریذپ ار توعد نیا
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 هک میدوب هدش ضورقم روک ذم یجاح هب ناموت رازه تفه تقو نیا ات .میدش دهشب

 نیا .مدوب هتفرگ نم ناموت رازه کی و دوب هدرک ضرق میومع ناموت رازه شش

 دومن تمیاشم ام اب ميدوب هدرک لزنم جن اجنیا ات تبرت زا هک مالسرس ات درم کین

 . دوشیم هدید مالسلا هیلع متشه ماما رهطم دبنگ اجنیا زا تفگ

 هدش ک انحرف « دبات یم هرونم دبنگ هب یدنوادخ راونا هکنیا ةدهاشم زا نم

 بسا راهچ یکی هب هک هکسلاک ود «میتشذگ اجنآ زا مدیدرگ اعد و هحتاف لوغشم

 زا یدایز تیمج اب « دندوب هتسب عصرم قاری و نیز اب یبرع بسا ود یکی هب و یبرع
 و هاش رسپ لام تالمجت نیا . دندیسر ام لابقتسا هب یتلایا و هسدقم هناتسآ یازحا

 هدوب هاش رسپ هلودلا لالح موحرم لا یکی اه هکسلاک ایوگ ) . دوب هاش یومع

 هزمح هدازهاش لام یکی و هدوب هتفای تافو دهشم رد یکیدزن نآ رد هک تسا

 ار ام مارتحا تیاهن اب (مجرتم .هدوب ناسارخ یلاو و هاش مع هلودلا تمشح یازریم
 هدرک نییعت ام تهح هب لزنم اجنآ رد هک دندومن یتلود تارامع زا یکی دراو

 . دند وب

 تلود نامهم نآ زا دعب «میدوب مالسلاهیلع ماما ترضح نامهم زور هس ات

 هد زا دعب یلو «دوبن رضاح «دوب هتفر اه نامک رت ٌهعفادم هب نوچ هاش یومع .میدوب

 ماش هب ار ام ناهارمه زا رفن دنچ و ناخرورس شرسپ و میومع هدومن تعحارم زور

 هزمح هدازهاش دوح مه دعب زور . دومن تبحم راهظا یلیح ام هب تبسن هدومن توعد
 هب ههبج هدش فرشم مالسلا هیلع نماث ماما ربق ترایز هب نم .دندمآ ام ندید هب ازریم

 .مداد نیکست ار مبلق و هدرک نشور ار هدید شدقرم رابغ زا هدییاس شک رابم ٌةناتسآ

 زگ رد قیرط زا ناتسک رت هب تمیزع -۷

 هب ارم دوب هسدقم ةناتسآ یشاب یلوتم هک (کلملاریبد) هاش یارزو زا یکی

 « دهشم فقوت مایا رد .متفریذپ فعش لامک اب ار وا توعد هدومت توعد دوحخ لزنم

 . دیدرگ نفد نانمس ناتسا ینونک عباوت زا ماطسب رهش رد و تفای تافو هار ضرع رد و دزمن

 ( ۱۸۵ ةحفص ۱۳" ولد ؛لباک «هعبطم یتلود « ایتشر مساق دیس ۱٩ نرق رد ناستناغفا)
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 یناث ةعفد . دومرف تمارک افش دنوادخ یلو « دش ضراع نم هب یبت زور هدزناپ تم

 هزاجا نم هب هدومرف فطل ایآ مدرک لاوثس دش للصاح تاقالم هاش یومع اب هک

 زین و ریخ ایمورب ناتسک رت هبجنگر وا و"نژط و زگرد هار زا داد دنهاوح
 اجنآ مک اح ناخرای هللا و تسا ناریا دحرس هک زگ رد ات یدلب هار مدرک شهاوحخ

 شهاوح دیاب ؛ دوش هداد باوج امش هب هکنيا زا لبق دنتفگ « دیهدب نم هب دشاب یم

 زور دنچ زا دعب . درک میهاوخ ضرع ًاروف و مییامن ضرع هاش تمدح هب ار امش

 راهظا نایلق و یاچ فرص زا دعب هدمآ نم دزن یلاو هدازهاش بناح زا رفن کی

 کلملاریبد و میا هدرک ضرع هاش هب کلملاریید طسوت هب ار امش شهاوح هک تشاد

 ار امش شهاوح هاش هکنيا زا لبق یلو «تسا هتساوح هزاحا هاش زا امش تهح هب

 هب دیشاب هتشاد لیم رگا دعب . دیسرب هاش تمدح هتفر نارهت هب دنا هدومرف دریذپب

 هاش تمدح مرادن لایع ًاتلاجع نم . داد دنهاوخ هزاجا امش هب ؛ دیورب ناتسک رت

 (ناتسناففا صالختسا ینعی) مدشن لیاث دوح دوصقمهب رگید یاج رگ ا یلو «مورب
 هک تسین حیحص نم لایع هب و دیسر مهاوخ هاش تمدح هدومن تعحارم تقو نآ

 هب دادما تهج هب هتفر وا دزن زا «ناریا هاش لثم یگرزب هاشداپ وجمه تاقالم زا دعب

 نداد زا هاش هک دومن دنهاوخ لایح نارگید تقو نآ .موش یجتلم رگید تلود

 . دوب دهاوح ناریا هاش نیهوت بابسا نیا و تسا هدرک راکنا کمک

 . دیامن لایح نم ُهدارا باب رد هک تساوح تلهم زور ود روک ذم ٌهداتسرف

 رگ ا یلو « دیورب نارهت هب تسا لیام هاش هچرگا هک دندروآ ربخ زور ود زا دعب

 و دیوش ناتسک رت ةناور دیناوت یم دیتساوخ تقو ره « دیورن نارهت هب دیا هدش ممصم
 ةناخ لثم ار ناریا مه امش .تسناد دنهاوخ دوخ دنزرف لثم هشيمه ار امش هاش

 زا «دندرک نم هب تبسن هک یزیمآ تبحم تاراهظا نیا تهج هب .دینادب دوح
 هشیمه دنیامن اعدتسا هاش زا مدرک شهاوح و مدومن نادتما یلیح هدازهاش ةداتسرف

 کی هدازهاش فرط زا روک ذم هداتسرف .دنرادب لوذبم نم هراب رد ار دوخ تمحرم

 نجیب - *

 جنک درا : :نتم رد - #
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 دهشم زا اذهل « درپس نم هب*ناخرای هللا مسا هب هلسارم و راوس هد اب هدرک رس رفن
 لابقتسا هب راوس رازه کی اب «ناحنرای هّلا زور شش ترفاسم زا دعب هدومن تک رح
 هب دوب تحار لحم و اوه و بآ شو و زگ رد جراح رد هک ار یغاب و دمآ نم
  یم نامگ هک دومن نم زا یمرگ ییاریذپ صخش نیا «هدومن نیعم نم تماقا تهج
 رد تشاد هاگن دوحخ دزن ارم هام کی « دراد ییانشآ نم اب تسا لاس نیدنج تفر

 و تساوح یم تنامض هینامک رت یلاها زا نم ندیسر تمالس تهج هب تدم نیا فرظ

 اب همک ارت راجت زا یضعی تقو نیا رد . دنتسه قیرطلا ع اطف اهنیا تفگ یم نم هب
 . دندش دراو زگ رد هب تراجت تهج هب هراجتلا لام رتشراب رازه

 یاهرادرس زا رفن هس و تشادهاگن ورگ روطب ناحرای هّلا ار صاخشا نیا

 یمزس مسا و دوب رادرس زیزع یرگید مسا و رادرس کبزوا یکی مسا هک ار نژط
 هناور زگرد زا . دومن هارمه نم اب جنگ روا ات یدلب هار ته هب دوب رادرس قلترا
 ات ورسح ٌةعلق و دابآ فطل هار زا راوس دصناپ و رازه کی اب ناعرای هللا دوخ هدش
 ؛دوب دایز راکش یلاش یاه تعارز رد هار نیب رد . دومن تعیاشم نم زا درویبا

 دعب .میدوب راکش لوغشم تعاس هس ود یزور «میتشاد بوح یاهبسا و گنفت نوچ
 دنچ روبزم ناخ .میدش هناور هدومن یظفاحادح ناحراپ لا اب درویبا زا نتشذگ زا
 بش نآ مامت#دنناسرب وا هب ارم ندیسر تمالس ربخ هک درک هارمه نم اب ار راوس

 ناخ نامیلس رسپ ( نورد «درویبا ؛کتا) زگ رد نارمکح یگیبرلگیب و جنپریم ناخرای ها -
 یمهم تامدخ هک تسا هدوب زگ رد نانارمکح نیرت قیال و نیرت هتسیاش زا «ولشپاچ ةیاط زا
 ناخ لضفا دمحم ریما رسپ ناخ نامحرلادبع زا یو .تسا هداد ماجنا دوخ ینارمکح هرود رد

 هاشداپ .م ۱۸۸۰ لاس رد ًادعب هک (۰۸ ۱۸۱۵ - ۱۸۱۷ یاهلاس رد ناتسناغفا هاشداپ)
 دوخ فورعم کشوک رد «دندوب ناتسک رت مزاع زگ رد قیرط زا هک یماگنه «دش ناتسناغفا
 :لوا دلج, زگر د فیاوط و تالیا زا ینارادرس) .تسا هدرک ییاریذپ «دابآ" دمحم رد
 و ناتسیس ییازکر اب و ییازلگ رس فیاوط تخانش رب یا همدقم و ۱۱6 ةحفص : اینریپ یلعدیس

 0 ( ٩۲ حمل «یناتسیس راشفا ح ريا :داتسچولب

 تاقالم دوب رضاح دهشم رد هک ار یزگر د ناخرای لا ناقاخلا برقم باتک همجرت نيح -
 هدومرف موقرم بحاص ریما دوخ هکنانچ رک ذ رد ار بحاص ریما تک رح دورو لیصفت هدومن

 هیلاراشم زا مقوم نیا رد ار باتک یظفل تاهابتشا یضعب و هدومن نایب دنا
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 .میدش دراو دوب نژط ٌةناخدور رانک هک یلگنج هب دعب زور حبص میتفر هار ار

 یلاها مسر « دوب یدایز ٌهناودنه و هزبرح یاهزیلاف روک ذم ةناخدور رانک

 رایتخا تنوکس اهزیلاف رس رد هناودنه و هزبرخ ندیسر تقو هک تسا نینج اجنآ

 نوچ مه اهنآ یاهبسا و دنروخیمن یزیچ رگید هناودنه و هزبرحن زا ریغ هدومن

 هب زور جنپ هدش نّژط دراو دعب زور . دنروخ یم زبس ین «تسین یرگید فلع
 لیصحت هقوذآ هکنیا تهج هب الوا .میدومن فقوت نیشن قیچالآ مدرم نیا یاههناح

 .میامن تحار دوب مزال ؛دوب هدز دگل میاپ هب یبسا ًایناث «میامن

 هک دلب هار همک ارت یاهرادرس رفن هس زا ؛میدش جنگر وا مزاع مشش زور ۱

 زیزع هک رگید رفن ود و هدومن تعجارم دوح تیالو هب .اهنآ رفن کی « دندوب هارمه
 رهظ هب تعاس ود هتفر هار بش مامت «دندمآ نم اب «دشاب رادرس کبزوا و رادرس

 اجنیا رد زور ود و دوب خلت یلیح هاچ بآ هک میدیسر یهاچ رس هب دعب زور هدنام

 .میتفر یم هار رگید حبص ات و میدرک تکر ح رهظ موس زور نآ زا دعب هدرک لزنم

 هب تعاس ود ًابیرقت «مراهچ زور ات میدومن فقوت « اهبسا هب نداد وح تهح هب طقف

 رت فیثک و رت خلت یلوا هاچ زا مه اجنیا بآ هک میدیسر یهاچ رس هب هدنام رهظ

 . دندوبن تک رح هب رداق مه اهبسا و «میدوب ندیماشآ هب روبجم یلو «دوب

 : نآ زا دعب « دنیايب لاح هب یردق اهبسا هک هدرک قارطا اجنیا رد زور شش

 زا هلفاق کی هب یزور .میديباوخ یم زور یمرگ رد و مبتفر یم هار بش هدش مزاع

 اهنآ هب میهاوخ یم و میتسه ینازیا ام هکنیا لایح هب اهنیا .میدروحرب ء اه نامک رت

 و اه ینارپا هک دوشب روک ذم دیاب اجنیا رد .دندومن ناهنپ ار دوخ «مییامن هلمح

 یلو « دنشابیم ناملسم ود ره هچرگ ا . دنتسه نمشد رگیدمه اب « اه نامک رت

 رگیدکی هک دنیامن یم بیغرت ار اهنآ هدومن راتفر سفن یاوه هب اهنآ لهاج یاملع

 : مه دیامرف یم ادخ .تسا یا هنایشحو راکنیا و «دنشورفب ای دنناسرب لتق هب ار

 ؛ دنمانیم ناملسم ار دوح هفیاط ود ره دنجره . دنرگیدکی یازحا و ردارب نیملسم

 رب رافک هک تسا نيا دنیامنیم راتفر نیک رشم لثم رگیدکی اب تلاهج ببس هب نکل

 «تسین مالسا رد یبیع . دنراد قافن ناشدوح نیپ هک ارچ «دنوش یم بلاغ مالس

 (مجرتم). درک حیحصت
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 ۱ .میتسه بیاعم ولمم نامدوخ

 نيا هب یبآ هاچ مدش ایوج اهنآ زا «مدید هراوآ نامکرت رفن دنچ لاحره هب

 تفاسم یط دیور یمالاح هک روط نیمه هب رگ ا دنداد باوج ؟تسه ؛ اه یکیدزن
 تفاسم یط لوغشم .دیسر دیهاوخ یبآ هاچ کی هب «حبص ع ولط زا لبق « دییامن
 نتفر بات رگید امیاهبسا و دش دایز یمرگ تّدح هدمآ الاب باتفآ ات میدش
 هدیکشح ام یاهماک یگنشت زا .دوبن رادیدپ بآ هاچ زا یراثآ چیه و دنتشادن
 چیه یلو «مداد ک اچ ار اهبسا یضعب نابز نم دوب هدش بوچ لثم مه اهبسا نابر

 ار دوح نابز هداد راشف دوحن ناهد هب متشاد هارمه ومیل هناد کی . دشن یراح نوح

 متسناد بآ یطحق نيا زا .دشن ساسحا یتبوطر چیه «مدیلام دوخ بسا نابز هب

 یم شتآ لثم یگنشت زا هک اریز «تسا دوجوم ناسنا دوخ دوجو رد خزود
 زا رقتراهچ طقف یلو همیدیس دیسر یبآ هاچ هب تقو نآ میتفر هار ماش ات متخوس

 یردق ندیماشآ زا دعب .دنداتفا هار رد یقبام « دندیسر هاجرس هب نم اب ناهرمه

 .متسیرگ اهنآ تلاح هب و هداتفا دوخ ُ؛دنام بقع یاهرک ون لایح هب بآ
 رتمک اهبسا ریاس زا مدید «مدوب هدیرخ لاخآ یلاها زا هک ییاهبسا زا یکی

 بقع هب مدآ رفن کی اب هدومن راب روک ذم بسا هب بآ کشم ود «تسا هدش هتسح
 روک ذم صخش هب .دیامن ادیپ ار ناهارمه «دشاب نکمم رگا هک مداتسرف
 هک مداد وا هب مه امن بطق کی و « دهدن تسد زا ار اهبسا یاپ در مداد لمعلاروتسد

 تک ر ح امنبطق ییامنهار هب « دوش لصاح وا یارب یهابتشا هار باب رد رگا
 زا و دندوب هداتفا دوخ یاهبسا زا هک ار ناهارمه مامت روک ذم صخش .دیامن

 اهنآ زا کی ره ناهد هب بآ یردق هدومن ادیپ «دندوبن تک رح هب رداق یگنشت

 ۱ .درو 1 نم دزن دوح اب ار اهنآ مامت هیمآ لاح هب ات هتخير

 ؛دش هتشاد ناب اب هک مه نام تنور هیدنم هاچ نیا رس زور تفه

 « دنتساوحخ ترذعم هدمآ اهنآ زا یضعب متسیک نم دندینش یتقو . دندیسر اجنیا

 زا هک میتعادنا درف هار زا ًادصق ار امش ام دیتسه یناریا امش هکنیا لایح هب دنتفگ

 راهچ ةقوذآ اه نامک رت نیا «دوب هدش مامت ام ةقوذآ نوچ .دیوش کاله یگنشت
 زور حبص اه نامکر ت .ميديرح اهنآ زاه زور هس هقوذآ و دنداد ام هب ًافراعت هزور

 رهش ات اجنیا زا هدومن تماقا اجنیا رد مه رگید زور هس ات «دندرک تک رح دعب
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 هب دورو زا سپ هدرک تکر ح هویحن تمس هب مه ام . دوب هار زور جنپ ًابیرقت*هویحن

 هب هقوذآ لیصحت تهج هب یرفن دنچ هدومن لزنم رهش جراعن یاهتعرد ریز اجنآ

 هک هقوذآ نياهک دندوب هدیسرپ اهرک ون زا هویح ناح ناسک . .مداتسرف رهش

 «ناح نامحرلادبع رادرس دوحن یاقآ دندوب هداد باوج ؟تسیک یارب دیرحن یم

 .داحخ دمحمتسود ریما موحرم ون و ناحخ لضفا دمحم ریما موحرم رسپ

 مافیپ هداتسرف نم دزن ار دوخ یارزو زا رقن کی ًاروف هویخ ناحخ «مظعا

 و « دیرب یم رس هب یتحاران یاج نینچمه رد ار بش تسا بسانمان یلیح داد

 دومن هیهت ام مه تهج هب هناخ باب دنچ اجنآ رد و دندرب رهش هب.ار ام دومن رارصا

 «جنگر وا و هویخ ناحخ «ینامهم زور ود زا دعب .دندرک ییاریذپ ام زا یبوحخ روطب

 راهظا نم «میایپ امش تاقالم هب مهاوحیم داد ماغیپ « داتسرف نم دزن ار دوحخ ریزو

 هب نم تسا نآ رتهب « دسانشیمن ارم یسک هویخ رد و متسه بیرغ نوچ متشاد

 هدارع تصش هدش دراو یتقو «متفر نا لزنم هب هدش راوس و میايب ناحخ تاقالم

 کی رد پوت ردق.نیا ًاالبق . . دندوب شبح نآ یاه یجیوت همه هک مدید اجنآ بوت

 ناحن و دندومن کیلش نم دورو مارتحا یارب پوت هاجنپ .مدوب هدیدن تقو چیه لحم

 تسد زرط نامه هداد تسد ناحن اب هدش هدایپ نم دمآ نوریب لابقتسا تهح هب

 .میتفر یتموکح رالات هب هتفرگ ار رگیدکی

 مجرتم رفن کی ناخ تهج نیا زا (مدز یمن فرح یک رت نابز هب تقو.نآ

 نم هب ناخ «میدرک تبحص تعاس ود ات دیامن همحرت ار ام یاهتبحص هک دومن نیعم

 ینامز رد ناح نیما دمحم مردپ هک ارچ «منارچ یم دوخ گرزب ردارب ار امش تفگ

 امس و ام هک منک یم رکش ار ادخ . دوب تسود یلیح امش ردپ اب «دوب خلب رد هک

 هک یرهش تفه زا رهش ود «تساوح روک ذم ناخ زین «میدومن تاقالم ار رگیدکی

  رازهدص « دیورب خلب هب تقو ره «تشاد راهظا و « دهدب نم هب دوب وا تموکح تحت

 هب .دنیامن حتف امش تهج هب ار خلب رهش هک داتسرف مهاوٌ امش اب هدایپ و هراوس

 نابایب کیدزن مزراوخ ةيحان رد هک ناتسکبزوا یوروش یروهمح زاتسا یرهش :هویخ * 

 هار هاگتسیا یبرغ بونج یرتمولیک ۳۲ و ایردومآ برغ یرتمولیک ۰ ةهلصاف هب مروقارق

 ( هویخ تغل رد ؛یسراف فراعملا هریاد]) .دراد را رق جنگ روا نه آ
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 وا ةنامیرک تشذگ نیا تهج هب .میشاب هدوب رگیدکی ةیاسمه و تسود ام هکنیا تهج
 یضعب زین و داد مهاوخ باوج زور دنچ زا دعب متفگ و هدومن نانتما راهظا
 .دوب دهاوخ دیفم وا تهج هب هک درک مهاوخ وا هب هناتسود تحیصن روطب تاراهظا
 دوحن لزنم ناخ تفگ درک یم یدلب هار نم زا هک ناحخ رک ون هدومن یظفاحادح دعب

 .دنشاب یم روک ذم غ اب رد نم ناهارمه و تسا هدومن رضاح امش تهج هب ار
 یلیخ تارامع و دوب رود رهش زا مدق تسیود ًابیرقت غ اب و لزنم نیا

 هدومزف نم هب ناح هک تفگ هدمآ ناح راد هنازحخ تعاس ود زا دعب .تشاد یبوح
 مه ریزو «مهدب امس هب یفرشا رازه تسیود ات « دیشاب هتشاد مزال لوپ ردقره تسا

 قگنادرم نیا تهج هب ار ناخ دنوادحخ متفگ باوج رد . دومن ار ماغیپ نیا قیدصت
 نونمم ردقچ «میامنب ریرقت ظافلا مادک هب مناد یمن . دشاب هتشاد رادیاپ و زاکماک
 نم موی حراخم «منک هچ مهاوخ یم اد یفرشا رازه تسیود متسه اش هاسحا

 ۱ .تسا نآ رق یس طقف

 هک تسا هدومرف ناخ تفگ هدروآ یفرشا رازه کی راد هنازخ دعب زور

 هب هدومن لوبق ار اه یفرشا رمالارخآ میامن میدقت امش هب ار غلبم نیمه زور ره
 هتفگ هیلاراشم هب هک یدوجواب « دیراپسب نم رظان هب ار هجو نیا متفگ روک ذم صخش
 یم ار غلبم نیمه زور ره یلو ؛تسا نارق یس یزور نم ةيموي جراخم هک مدوب
 یحیاصن تهح هب زین و ناح تاراهظا باوج تهج هب ریزو زور جنپ زا دعب .دروآ
 تلود لاحر رگاهک دوب نيا مداد هک یباوج «دمآ نم دزن مدوب هداد هدعو وا هب هک
 صاخشا زا رفن دنج اب ارم ناخ هک تسا یا هنالقاع راک نم لایح هب «دنیامن لوبق

 یرارق سور تلود و اهنآ نیبهک دتسرفب هیسور هب یرگ یچلیا هب دوخ مرحم "
 جنگ روا کیدزن سور رکشل یزور هک میامن یم هدهاشم نینچ الاو «میراذگب
 ۱ اب دیناوت یمن « دیراد دوخ تظفاحم تهج هب رکشل یدودعم امش و دیسر دهاوح

 ۱ . دیگنجب یگ رزب تلود نینچ

 : نوچ یلو « دومن تروشم دوح ناریشم اب تحیصن نیا تحص باب رد نا
 " دنتفگ هدشن قفتم «دندوب هدیدن ار یگرزب تلم هب توق تقو وچمه «اجتآ یلاما
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 نم دزن ریزو .تسا هدامآ اهنآ یارب گرم « دنیابب جنگر وا کیدزن *اه شور رگا

 ار امش ریبدت لاجر زا رفن دنچ و ناخ تفگ هدروآ ار ماغیپ نیا هدومن تعحارم

 یلاها هک یتروص رد متفگ نم . دنا هداد ار قوف باوج تم یلو «دنا هدیدنسپ

 ندینش زا , دومن تماقا اهنآ نایم ناوت یمن دنشاب عالطا یب و لهاج ردق نیا اجنیا

 دیامن جیوزت امس هب ار دوخ رتخد دراد لایح ناحخ تشاد راهظا ریزو فرح نیا

 شهاوخ رگ ا مداد باوج . دنیامن لوبق ار امش تحیصن اجنیا یلاها مایا دورمب ات

 دنهاوخ دسح نم اب دوز اجنیا یلاها «میامن لوبق تلصو نیا باب رد ار ناحخ

 ۱ .مورب اراخب هب مهاوخ یم منامب اجنیا تسین بوح نم تهج هب اذهیلع . دیزرو
 هک امش ناهرمه هب اراخب هاشداپ تفگ هدید ار ک ولم هدارا نی یا زا ریزو

 قاحسا امشیومع رسپ و دهد یمن تسرد ار اهنآ ةيموي حراخم « دنا هتفر اجنآ

 زا ار دوح ناهارمه داد حالص نم هب ریزو زین و تسا هتشاد رظن سبح مه ار ناخ

 ۱ شهاوح و مراد راک اجنآ متفگ مدرک رارصا نتفر تهج هب یلو «مهاوخب اراخب

 زور داد هدعو هدومن تعجارم ریزو . دریگب متفر هزاجا ناخ زا نم تهج هب مدرک

 لیم امش تقرافم هب ناج هچرگا تفگ دروآ باوج رگید زور . دروایب باوخ دعب

 زور ود طقف «دیورب دراذگب ار امش تسا روبجم دینک یم رارصا رگا یلو « درادن

 ۱ . دوش هدید امش ترفاسم ةیهت ت دینک ربص

 .داد نم هب ناخ «شرف و رداچ و هقوذآ اب رتش هاجنپ و دصکی موس زور

 زا دعب .دومن فسأت راهظا یلیخ نم نتفر زا متفر یظفاحادحخ تهج هب یتقو

 هک ناحخ باروش و زوغ دحرس زا .مدش نوحیج هرانک دراو زور جنپ ترفاسم

 لوک هرق دراو زور تفه تدم هب اجنیا زا هتشذگ تسا سور تموکح تحت الاح

 نم یاهرک ون و ناخن قاحسا میومع رسپ .میدش دشاب یم اراخب تافاضم زا یکی هک

 فعش راهظا هتشون نم هب یذغاک و دندش فوعشم نم دورو زا «دندوب اراخب رد هک

 ۱ كه ۱ ۱ . دندومن

 هب سور تلود مکحلا بسح اراخب هاشداپ مدید هدش اراخب دراو موس زور
 روک ذمریم هک ارچ « دیامن گنج کین بارهسریم اب هک تسا هتفر بالق و راصح

 . اه یسور :نتم رد -*
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 یذغاک «متشاد ییانشآ ةقباس اراخب ریما اب نوج .تسا هدرکن لوبق ار اهنآ تعاطا
 رد امش تعجارم ات دیراد لیم ایآ مدیسرپ و مداد عالطا دوحخ ندمآ زا هتشون وا هب

 دنقرمس مزاع رتدوز مهاوح یم هک اریز «میایب راصح هب امش دزن اي «منامب اراخب
 هک یی اه یفرشا اذهیلع «مورب وا تاقالم تهج هب تشون باوج تورم یب .موش
 مامت و مدومن غ ایتبا رگید تامزاول و "هتعورف « دوب هداد نم هب هویح ناخن

 رفن دصناپ اب هدید ار دوح ٌهیهت متخورف « دوب هداد نم هب هویح ناخ هک ار ییاهرتش

 .مدومن دازآ دوب هداد نم هب هویخ ناخن هک ار ییاه مالغ و هدش راصح مزاع
 ؟نیمز هعطق هار نیب رد یزور « دیشک لوط ترفاسم نیا زور هد تدم

 هعطق نيا و دندوب هدرک حطسم اراخب ریما یاهرداچ تهج هب هک مدید ار یعفترم

 تهج هب دیاش هک تسا ییاهواگ نوح نیا مدرک لایح لّوا . دوب هدولآ نوح اب نیمز
 ارچ مدیسرپ . دنا هدومن حبذ «هداد خر اراخب ریما تهج هب هک یحتف و ترصن ٌهقدص

 ناسنا نوخ نیا دنتفگ هدیشک یهآ اجنآ نامدرم .دنا هدرکن حبذ رترود ار اهواگ
 اجنیا اراخب ریما رداچ هک یتقو «لبق زور هدزناپ دش مولعم دعب «واگ نوح هن تسا
 ًاروف ؛دنا هدروآ ریما دزن ریسا رفن رازه کی هدش حوتفم راصح ٌةهعلق هدوب اپرس
 هناملاظ راک نيا عامتسا زا .دنا هتشک ار همه وا یور یولج رد تسا هداد مکح
 یمن ار ارضا سک چیهالاو دنا هتشاد یریصقت اهنآ دپاش متفگ هدش رثاتم یلیح
 تهج یب یگدیسر ای ریصقت نودب ار مدآ اهدص ریما دنداد باوج مدرم .دشک
 نوچ هک مدرک لایح دوع اب هدومن بجعت فرح نیا ندینش زا .تسا هتشک
 یم یمالغ هب ار ناناملسم و دنشاب یم لفاغ ادخ نید و ادح زااهنآ نانارمکح

 ماکحا هب ییانتعا مه اراخی ریما و دنشک یم ریصقت نودب ار ادخ قولخم و دنریگ
 هک املع «دیامن زواجت عرش نیناوق زا مه یسک ره و درادن ربمغیپ عرش و ادح
 هب اه سور ببس نیا زا «دنرادن وا هب ییانتعا « دنتسه تعیرش نیا حورم و یماح

 . دنا هتفاب البتسا ناتسک رت تبالو

 " نوناق فالحرب دنراد ترهش نیت هب هک اراخب یلاها هک مدش سویأم یلیخ

 تسا هتخورف :نتم رد *

 ینیمز :نتم رد
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 ۱ دوخ یگناوید رورغم هک اهناملسم یتالابم یب زا دنیامن یم راتفر یدمحم تعیرش

 رگیدکی دناعم و عالطا یب و لهاج ردق نيا ار اهنآ رافک هک مدش ملأتم « دنتسه

 و متسیرگ هانگ یب صاخشا نیا ندش هتشک زا .دنوش یم عقتنم هرقف نیا زا هدید

 تسرد ربق تروص هدیناشوپ کاحخ اب ار اهنآ نوخ متشاد ررقم ار راوس رفن دنچ

 ریما .مدش هناور راصح فرط هب هدرب رس هب لالم و یدیماان لامک اب ار بش .دنیامن

 تهج هب هک یلزنم رد هداتسرف نم لابقتسا هب هدرکر س رفن دنچ اب راوس رازه کی
 .مدمآ دورف دندوب هدرک هیهت نم

 هتفر ریما تاقالم هب هدومن توعد ارم هدمآ ریما هداتسرف زور هس زا دعب

 ۱ . داتسرف نم تهج هب باخمک پوت دنچ اب دقن هگنت رازه هد ریما .مدومن تعجارم

 دنقرمس مک اح .مدش ةنقرمس مزاع هدومن تکر ح راصح زا «زور دنج فقوت زا دعب

 نم یاهرک ون و نم تهج هب و هدومن ییاریذپ ینابرهم لامک اب نم زا سور فرط زا

 یامرفنامرف یزور دنچ زا دعب .دومن نم زا تاهجوت ةنوگ ره هدرک نیعم یلزنم
 ةيهت .میامن تاقالم وا اب هتفر دنکشات هب دومن توعد ارم سور یفرصتم ناتسک رت
 مامت ینابرهم هب دنکشات هب دورو زا سپ .دش لمحتم "دنقرمس تموکح ارم ترفاسم
 توعد دوخ تاقالم هب ارم امرفنامرف دورو زا دعب زور «دندومن ییاریذپ نم زا
 ینیشن بش سلحم هب ارم دید زا دعب و درک ییاریذپ نم زا تبحم لامک اب هدومن

 . .تساوحخ هدعو
 شوح مرظن هب هدومن هدهاشم ار ییاپورا نامدرم تاموسر اجنیا رد نم ۱

 هب یقاتا زا اهنامهم هدومن ییاریذپ یگرزب رالات رد دوح یاهنامهم زا اهنیا دمآ دنیآ
 یم هویم ای دندیشک یم راگیس و دنتشاد یم تبحص رگیدکی اب هدومن شدرگ یقاتا
 یاه هناح هب همه دعب دوب رياد سلجم هتشذگ بش فصن زا تعاس ود ات. دندروخ

 زا دوخ لزنم برد ات دمآ رم تاقالم هب امرفنامرف دعب زور .میدومن تعجارم دوخ

 هک مداد وا هب تافراعت یضعب « رگیدکی زا یسرپ لاوحا زا دعب «مدومن لابقتسا وا

 ود و «باخمک پوت ود و یریمشک لاش هقاط شش و دوب مصرم ریشمش هلمج نم
 راهان هب ارم فثاح یلع لارنژ نآ زا دعب زور هدومن تعجارم دعب هتسشن تعاس

 .ميدينارذگ هناتسود یاهتبحص هب ار زور نآ «دومن توعدآ

 هبارم مه رگید یاه لارنژ , ضعم ,«بم دورو زا دعب زور دنج فرظ رد
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 دولوم زور دیع نیا .دیسر اه سور گ رزب دیع نیب نیا رد . دندومن توعد ینامهیم
 نم تهح هب ار دوخ ؛کسلاک «امرفنامرف زور نيا رد . دشاب یم ناشیادحخ رسپ

 رگیدکی قافتا هب .مورب وا لزنم هب هک دومن توعد ارم دوحخ بیان طسوت هب هداتسرف
 هک یرالات نامهم هب ارم «دومن ییاریذپ نم زا اپرس مسرلا یلع ام امرفنامرف «میتفر

 رضاح مه اهنآ یاهرسپ و اهنز و نابصنم بحاص مامت و درب دنتشاد سلحم ًالبق

 .دوب رضاح اجنآ رد عورشمان و عورشم لوک ام و بورشم زا زیچ ره و دندوب
 ندیسوب لوغشم بش فن نیک یمن تسد چیه نایوس زا بش یفصا اقفر

 زور هس . میدومن تعجارم دو یه تا هب یگمههدومن لصاح یصحخرم ایزی
 هداتسرف,شا هکسلاک» اب ار دوح بیان ًاددجم امرف نامرف دیع نيا زا نتشذگ زا دعب
 اه یجیوت و اهراوس و هدایپ هکنیا زا دعب . دومن توعد رکشل ناس ٌةظحالم هب ارم

 ماتتخا زا سپ « دوب بوخ یلیح ناس بیقرث . دش ع ورش ناس دنتفرگ یمالس همه

 ۲ .دندز شتآ دندوب هتخاس هک يعونبعم بقن ناس

 دهاوحخ یم امرفنامرف هک دروآ ماغیپ هدمآ ٌاددجم امرفنامیف بیان دعب زور

 روتارپما تفگ امرفنامرف یاچ فرنع زا دعب هتفر مه نم .دیامن تاقالم ار امش
 تفگ دعب «مدومن نانتما راهظا نم «دنا هدومن یسرپلاوحا امش زا نکنم
 *گگر وبزرطپ هب ناشتاقالم هب هک دنا هدومرف توعد امش زا ینابرهم هار زا روتارپما
 تکلمم متفگ نم .دنیامرفب امش هب ًاهافش ار ناشدوح ٌةهناتسود تاراهظا ات و دیورب
 ار دوخ لامآ و وزرآ هک ما هدمآ اجنیا ات و منادیم دوخ هانپ و ءاجلم ار روتارپما
 .موش بایماک و لیان دوخ تادوصقم هب مراودیما و و مرادب هضرع روطارپما هب

 یم باوج ادرف ات مداد هدعو نم ؟ دیور یم گ روبزرطپ هب ایآ دیسرپ اهرقنامرث

 ۱ ۱ : .مهد

 ابآ هک مدرک تحلصم ندوب نم زار مرحم هک ییاهرک ناب هدمآ احنآ زا
 ۱ ار امش دنتشاد راهظا ًاقفتم «ریخ ای تیحالص نیرق ترفاسم نيا ندرک رایتخا
 متفگ اهنآ هب .مييامن نارذگ میناوتیمن امش نودب اهام هک اریز « دیورب میراذگ یمن

 غ رویزرطپ ؛نتم رد #
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 هبار اهنآ زا کی چیه روطارپما و دنتسه یلیح اه یرارف زا هیسور رد نم لاثما

 یلیخ هچ رگ ا .میامن لوبق ار روطارپما شهاوخ دیاب نم .هتساوخن دوخ تاقالم
 ۱ . دندرکن لوبق اهنآ یلو «میامن یضار ار دوخ ناهارمه هدرک یعس

 یاچ فرص و یمسر تافراعت زا سپ «متفر امرفنامرف تاقالم هب دعب زور

 هدومرف تمحرم راهظا یلیح نم هب امش هاشداپ هک متشاد زاهظا راگیس ندیشک و
 مراد دوح اب ناهارمه رفن دصناپ و هدش درأو هزات ناشیا تکلمم رد نوچ یلو « دنا

 دندرک توعد نم زا رگا هیهت ندید زا دعب دنا هدرک دایز یاهترفاسم اهنيا همه هک

 زا دعب .میامن یم فارگلت زوطارپما هب بوح یلیحخ تفگ امرفنامرف «تفر مهاوخ

 .درب امرفنامرف لزنم هب ارم هدمآ هکسلاک اب ًاددجم امرفنامرف بیان زور ود

 هدومرف مظعا ریزو هب روطارپما «مدوب هدرک فارگلت مظعا ریزو هب تفگ امرفنامرف
 رد امش تهج هب یلزنم دنا هدومرف مکح و دنا هدیدنسپ ار امش شهاوح هک تسا

  یهام مه امش حراخم تهج هب و دنیامن ع ایتبا امش لیم بسحرب دنکشات ای دنقرمس
 هدروآ هانپ روتارپما هب مداد باوح نم . دنا هتشاد ررقم تانم تسیود و رازه کی

 امش سکع روتارپما تفگ امرفنامرف زین و منک یم لوبق دوش تیانع نم هب هچره ما
 ۱ رضاح مداد باوح «دنا هتساوخ ار امش تاهارمه یاه هدرک رس زا رفن دنچ و

 . دومن مهاوحخ

 یاه هدرک رس یلو « درب یساکع ناکد ه ار ام ءامرفنامرف بیان دعب زور

 «دزادنیب ار دوخ سکع سک ره دنتفگ دندرک راکنا ناشدوخ سکع نتفرگ زا نم

 یلو « دنراد یلقع نم ناهارمه مدرک یم لایخ هشیمه نم الاح ات . دوش یم رفاک
 ناهارمه ارچ دیسرپ نم زا امرفنامرف بیان .دنرادن لقع چیه هک مستناد تقو نیا

 نوچ . دنتسین هفیاط چیه هذرکر ساهنیا مداد باوخ « دنتعادنین ار دوخ سکع امش

 دنتسین هباتتعم ردق نيا و مراد تسود ار اهنآ «دنشاب یم نم دوخ یصخش یاهرک ون

 لقاع یلیحخ امش تفگ روک ذم بیان . دوش هداتسرف روطارپما تهج هب اهنآ سکع هک

 یباوج « دشاب یم هچ صاخشا نیا بصنم هک دیسرپ یم روطارپما هک اریز « دیتسه

 «مدادن رارق دوحن روش فرط ار .دوخ ناهارمه رگید تقوچیه نم اهدعب

 نادنچ اهنآ ییاناد باب رد زین و دندومن در ارم شهاوخ دوب مود هعفد نیا هک ارج
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 هک یسلجم تهج هب ارم ًاددجم «امرفنامرف بیان زور دنچ زا دعب .متشادن یداقتعا

 ینارذگ شوح و زاس لوغشم بش فصن ات زاب «درب دوخ اب تشاد امرفنامرف
 علطم دوخ ناهارمه تالاح زا هتفر دنقرمس هب متساوع هزاجا مقوم نيا رد .میدوب

 ؛ داد نم هب فوماربا لارنژ ناونع هب یذغاک هتفریذپ ارم شهاوح امرفنامرف .موش

 مزاع مدوب هدمآ هک یهار نامه زا هتفر امرفنامرف دزن یظفاحادخ تهج هب دعب زور

 .مدش دنقرمس

 هیلاراشم «مدومن تاقالم ار فزماربا لارنژ «دنقرمس هب دورو زا سپ
 امس هک یغاب و لزنم ره تسا هداد لمعلاروتسد دنکشات یامرفنامرف تشاد راهظا

 « دراد یتلود یاهغاب زا اراخب ریما متفگ نم .میامن ع ایتبا امش تهج هب دییامن دنسپ
 مهدیم باوج دعب «متسرفیم اهغاب نيا ةظحالم تهج هب ار دوخ رک ون رفن کی
 لارنژ هب رمالارحخآ .مدرک تاقیقحت مه نم هدومن شدرگ زور دنچ ات نم یاهرک ون
 اراخب تموکح لام هک ناخردنلق هزاورد مد یغاب هک متشون یذغاک روک ذم
 . یبوخ لحم رد .دوب ع رذ رازه هدزاود ًابیرقت ع ایتبا تعسو .ماهدیدنسپ « دشابیم

 هک مدومن باختنا تهج نیا هب ار غ اب نیا .تشاد مه بآ *یاه همشچ «هدش عقاو

 تلود لام هک ار یفاب و دیامنن فارصا هزات غاب ندیرع رد ار لوپ روک ذم لارنژ

 . دهدب نم هب تسا

 رادرس میومع رسپ تهج هب .مدومن رایتحنا تنوکس روک ذم غ اب رد هرحخالاب
 یلاها.زا اهرک ون تهج هب مه یلزنم کی «مدرک نهر رهش رد یلزنم ناخ قاحسا
 نم دندوب هدشن یضار هک یاههدرک رس نامه زور دنچ زا دعب .مدومن نهر دنق مس

 « دنتساوخ یصحرم نم زا یکی یکی «مهد ماجنا ار دوخ راک هتفر روطارپما دزن
 . تمدح نم هب هئاقداص و دندنام نم دزن اهرک ون طقف . دنتفر یصحعرم نودب مه یضعب
 . دنتشادن یرمث رگید نم تهج هب یخلت تاقوا زا ریغ روک ذم یاه هدرک رس .دندرک

 یاهمشچ :نتم رد -*
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 بست سس

 زا دنقرمس رد تماقا نامز یاقو
 .ق .ه ۸ یلا ۱۳/۸۷

 دنقرمس رد هنازور یاهراک ٩

 رگ ا هک هداد خر نم تهج هب یدایز تاعقاو مدوب دنقرمس رد هک ینامز

 اذهیلع «دیسر دهاوخن مامتا هب تقو چیه نم باتک «مهد حرش ار تاعقاو نآ مامت

 . دشاب هتشاد هدیاف تّلم تهج هب هک دومن راهظا ار یعیاقو نامه دیاب

 تاقوا بلغا و «مدرب رس هب دوب اه سور لام هک رهش نیا رد لاس هدزاب

 یوبای سأر هد و یراوس بسا سأر تسیب مدینارذگ یم راکش و یراوس هب ار دوحن

 نم اب رپ هلابند یاهگنفت اب راوس هدزناپ هشيمه و هتشاد دوحخ لبطصا رد هشیمه هنب

 لوغشم ار دوخ مسق نیا هب «متشاد یراکش رویط رگید و خرچ و شوق زین و دندوب

 .مشاب هدرک ار دوحخ تلالم عفر هک مدرک یم

 هدرک رس هب و مدادیم ناهام هیپور جنپ یهام کی ره دوخ یاهراوس هب ۱

 « دش نایب ًالبق *هکنانچ «مدادیم بجاوم رتشیب اهنآ بصنم بسحرب دوخ یاه

 .مدوبن فسأتم اهنآ نتفر زا مه نم « دندوب هتفر نم دزن زا اه هدرک رس نيا رتشیب

 نآ و متشاد دایز حرع هک اریز «مدوب گنت تسد لوپ تهح هب تاقوا رثکا

 یقح اه سور هب نوچ یلو «دوب مک یلیح دشیم هداد نم هب تلود زا هک یرمتسم

 رگ | .مدوب نونمم یلیخ اهنآ زا دندادیم نم هب هک یئزج غلبم نیا تهج هب متشادن

 تهج هب امش هک یهجو متفگ یم « دمآ یم لوپ هرک ااذم سور نیرومأم اب تبحص نیب

 دنوادخ زا و مشاب هتشاد قاقحتسا نم هک تسا نآ زا رتشیب دیهد یم نم هب ح راخم

 هجنانچ :نتم رد -*
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 نم هب تبسن هک ینابرهم نیا ضوع هب ار امش تلود هک دوشیم تلئسم هشیمه

 . دشاب هتساد رادیاب دنیامنیم

 ناشدوحن یاه هناح هب ارم نارگید و فوماربا لارنژ ناشدایعا عقوم رد
 روک ذم لارنژ .متفریذپیم فعش لامک اب ار اهنآ توعد مه نم « دندرک یم توعد

 رظان «دشیم مزال رگید زیچ اب لوپ تقو ره و درک یُم راتفر تسود لثم نم اپ

 ناشعدب و نغ هتق مک اح الاح هک ناخ میحرلادبع موحرم رسپ ناحن هللادبع مدوح

 تاقالم عقوم رد « دومنیم نیعم تقو تاقالم تهج هب (داتسرف یم وآ دزن دشابیم

 چیه و دندرک یم کولس ًامرتحم نم اب هصالح مدرک یم نایبار دوحخ تالاکشا

 هب متساوح یم تقو ره هندازآ نم. .دندرک یمن فیلکت نم هب ار یتموکح نیناوق تقو

 ..دندمآ یم نم لزنم هب مسق نیمه مه اهنآ و متفریم سور نیرومأم تقالم تهج"
 اه نوریب مه اهردق نیمه و مدوب مدوح لزنم هب زور هدزناپ هد هک دوب نیا نم تداع
 یجنر و هصغ «تشذگ هیسور رد نم فقوت لاس هدزای مسق نيا هب «متفریم راکش هب
 دو ریسک لای رس و رام و دو لات اس زا که نی هم
 .تسا هدمآ اهنآ رس رب هچ متشادن یعالطا چیه

 ًامویف موی اه سور و اه ناغفا یتسود « دنقرمس رد تماقا لاس ود زا دعب

 مولعم ًانمض . دشیم رتشیب سور.تلود و ناخ یلعریش نیب هدوارم و دوب دیازت رد
 ریما رفظم ریما دزن یچلیا رهاظ رد هشيمه خلب مک اح ناخ ملع دمحم هک دیدرگ >

 دنکشات یامرفنامرف و فوماربا لارنژ اب اراخب ریما طسوت و داتسرفیم اراخب
 ار وا تالسارم باوج هلیسو نیمه هب مه اه سور ؛دومنیم لوسرم و لاسرا
 *. دش رشتنم اههمانزور رد و اشفا روک ذم هرقف هکنيا ات دنداتسرفیم

 نم اذهل دنراد غالطا هتبلا تارقف نيا زا نم باتک ناگ دننک هعلاطم نوچ

 چیه وا هک داد ع الطا ناخ یلع ریش هب .م ۰ سرام ۲۸ خزوم من یط ناتسک زت مک اح

 هب تسد ول هیلع و دش هدنهانپ دنکشات هب هک ناخ نامحرلادبع وا هدازردازب هب یکمک هنوگ
 .دروآ دهاوخن لمع هب «تشا هدز هثطرت

 سابع رتک  همجرت ؛ویزنرتولراک - ویپ رتک د :ناتسناغفا و ناریا رد سیلگنا و سور تباقر)

 ( ۲۸ ؛حفص «۱۳۵۹ ءنارهت ؛باتک رشن و همجرت هاگنب ؛نیرذآ
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 ریم رتحخد « دنقرمس هب دوحن دورو ودب ردا.میامنیم نایب ار دوخ لاح حرش

 ار وا مسا « دومرف اطع نم هب یرسپ دنوادخ مود لاس رد «مدومن حیوزت ار ناشحدب

 وا دلوت زا ذعب لاس ود .تسا نم ثراو و گرزب رسپ الاح هک متشاذگ لا بیبح

 رسپ ود نآ زا سپ .مداهن هلارصن ار وا مسا دومرف اطع نم هب رگید رسپ دنوادخ

 ِث .دندش توف تیلوفط رد هک دنتفای دلوت رتخد کی و رگید

 *  زبس رهش هب اه سور یشک رکشل ۲

 هب ار دوخ رکشل سور تلود «مدوب دنقرمس رد هک یلاس دنچ زا دعب

 اب مه مش تسا رتهب هک درک فیلکت نم هب فوماربا لارنژ . داتسرف زبس رهش فرط

 ما هتفگ :امرفنامرف و امش هب ادتبا هک مداد باوح ؛ دیورب رکشل نیا اب دوخ ناهارمه

 زبس رهش یاهریم دیراد لیم رگ | یلو « درک مهاوخن لوبق ار سور تلود یرک ون

 «دیهدب رارق اهنآ اب ار دوخ طیارش امش و دنیايب امش مالس هب موشیم ک رحم ار

 متفگ «تسا هدش هداد گنج نالعا وهتشذگ اهنیا زا راک تفگ فوماربا لارنژ

 یلاها تسا نکمم نوچ مدرک شهاوح و موش لماش امش رکشل اب تسین نکمم
 اب گنفت دصیس « دنرادن هحلسا نم ناهارمه رفن دصیس و دنیامن شروش دنقرمس

 ار شهاوخ نیا لارنژ .مییامن تظفاحم ار دوخ موزل تقو رد هک دیهدب ام هب گنشف
 .دنداد ام هب هحلسا هتشاد ارحا ار وا مکح هناخروق یاهبصنم بحاص و هتفریذپ

 مه 2 اراخب ریما هب هدش زبس رهش مزاع سور رکشل مامت زور ود زا دعب

 رهش فرط هب یشرق هار زا ار دوخ رکشل تیالو نآ یلاها.دیدهت تهح هب دنتشون

 ار رهش دنتسناوتن هدرب شروی زبس رهش ٌعلق هب هعفد راهچ سور رکشل . دیتسرفب زبس

 جنپ زا دوبن یدیدش مخز یلو «هتشادرب هلولگ معز فوماربا لارنژ .دنیامن فرصت

 دعب .دندش یمحز و هتشک رفن رازه ود «دندوب هدرک هلمح هک یزابرس رازه

 )۳۰ ةهحعص ۸ دلح ادخهد) . دنقرسم یحاون رد ناروت رد تسا یرهش ۰.

 ( عطاق ناهرب) تسا هدش موسوم مان نیدب نآ ربانب دنا هدوب رایسب یالضف و ءاملع رهش نآ رد
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 و دندومن گنج هک راتم شهاوخ زور شش هداتسرف زبس رهش یلاها دزن یدصاق

 گرزب تلود نیا زا زبس رهش یلاها .دنیامنن دوخ لوق نیا زا فلخت دندش دهعحم

 زا رفن رازه دندوب هعلق رد هک یرکاسع رازه ود زا و دندش یضار هدروح بیرف

 هب «دیآ یم اراخبریما رکشل هک "یا هطقن زا ار دوخ لافطا و لایع هک دنتفر اهنآ

 دعب دندید یلاحخ یماظن یاوق زا ار رهش سور رکاسع هک نیمه .دنروایب زبس رهش

 هعلق رد هک یرفن رازه کی هچرگا «دندرب شروپ بش همین رد ًاروف زور هس زا

 ار هعلق سور رک اسع یلو «دنناشنب بقع ار اه سور دندرک ششوک یلیخ دندوب

 نغ هتق فرط هب ناتسهوک هار زا رفن دصیس اب زبس رهش یاهریم و دندش فرصتم

 میلستاراخب ریما نیرومأم هب ار زبس رهش هکنيا زا دعب سور لارنژ . دندومن رارف
 ۱ .دومن تعحارم دنقرمس هب رکشل اب شدوحن هدومن

 محز «متفر وا یسرپ لاوحا و ندید هب روک ذم لارنژ دورو زا دعب زور

 کی و #لول ود گنفت کی و الط ناد هیفنا ددع کی هیلاراشم «تشاد یفیعض

 دوخ نید نوناق بجوم هب متفگ « دومن فراعت نم هب زبس رهش میانغ زا گرزب نیبرود

 هک ینکش دهع نيا زا و دومن لوبق ناوت یمن « دشاب هدش جارات ناناملسم زا هک یلام

 وا تاقالم زا دوز هدش ریغتم دندوب هدرک زبس رهش یلاها هب تبسن اه سور

 هب موسوم هک اجنآ ناحن « دنقوخ دورو هب ار هدروح بیرف یاهریم .مدومن تعحارم

 لاوما و ناهارمه و داتسرف دنکشات هب امرفنامرف دزن هدوبن ریسا دوب ناعرایادحن

 ار اهنآ دعب دندوب سبح رد هام هدجه ؛ اهریم نيا . دومن طبض دوخ تهج هب ار اهنآ

 کیب بارهسریم و کیب ابابریم . دنتشاد ررقم اهنآ تهج هب یرمتسم هدومن صحرم
 دنکشات رد ؛.ق .ه ۱۳۰۹ لاس ات ناشدوح ناهارمه زا رفن دنج و اهردارب اب

 .دوب هداتسرف اهنآ دزن اراخب ریما ار اهنآ یاه لایع و دندوب فیقوت

 هطقن :نتم رد - *

 هلولود :نتم رد
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 جنگ روا هب اه سور یشک رکشل ۳

 جنگر وا اب ندیگنج تهج هب سور رکشل تاعقاو نیا زا دعب لاس ود
 زا دنتشاد لایح نوچ . دش کز ج دراو رکشل اب دنکشات یامرفنامرف . دندش رضاح

 مزاع هکسلاک اب نم « دومن راضحا کز ج هب ارم امرفنامرف دنورب اطع رون موق هار

 یمرگ ییاریذپ نم زا مسرلا یلع امرفنامرف «مدش اجنآ دراو زور ود زا دعب هدش
 جنگ روا ات امش ناهارمه امش ایآ دش ایوج .درک نم تاقالم زا فعش راهظا دومن

 باوج.. دومن مهاوح مدوح ار امش رفسٌهیهت مامت دنیآ یم رگا ؟دمآ دیهاوح نم اب

 امشو دیشک دهاوحخ لوط هام کی دنیایب امش اب هک نم ناهارمه ُةیهت تهج هب مداد

 اه اناملسم اب امش گنج نیا رب هوالع « دیرادن فقوت زور راهچ زا رتشیب اجنیا رد

 لها تفلاخم هب ندیگنح زا ار ام «تعیرش میتسه بهذم مه اهنآ اب نوچ « دشابیم

 نتفر متسه یتوق و رکشل یب صخش نم متشاد راهظا زین .تسا هتشاد ع ونمم مالسا

 .دهاک یمن امش رکشل توق زا مورن رگ او دیازفا یمن سور رکشل نأش رب

 رد متفگ زدییایب نم اب دیتسین روبجم مبلاط ار امش یدونشوخ و لیم تفگ امرفنامرف
 و یراوس هب رصحنم تاقوا نیا نم یدونشوحخ «متسه امس تلود تیامح تحت

 نیا .متسه رفنتم گنج زا ما هدید هک یدایز تامدص زا دعب هک اریز تسا راکش

 هتفگ مدوخ رداچ کیدزن تفگ امرفنامرف مدومن ادا هدنخ و یخوش روطب ار فرح

 اهرداچ نيا مدومن نانتما راهظا نم .دنیامن رضاح امش تهج هب یک رن رداچ ود ما

 رداچ زا مدق لهچ و روطارپما یومعرسپ یاهرداج زا مدق یس ٌهلصاف هب ًابیرقت

 .دندوب هدرک اپرس امرفنامرف

 زور تسیی زا دعب . دمآ یم نم تاقالم هب هبترم شش جنپ یزور امرف نامرف
 هدش رضاح ناتسناغفا هب نتفر تهج هب ام رکشل تفگ هدومن راضحا ارم یزور

 ناتدوخ دیراد لایخ رگا مداد باوج نم ؟تفر دیهاوخ مه امش ایآ «تسا

 هب ار ناتسناغفا دیهاوخ یم رگ ا و تسیچ نم نتفر هدیاف سپ « دیریگب ار ناتسناغفا

 هدایپ رازه کی اب موشیم دهعتم دیهدب هزاجا مدوخ هب امش طقف دیراد درتسم نم

 هدارع شش هناخپوت یرطاب کی) هناخپوت یرطاب کی و ماظن هراوس رازه کی و ماظن

 متسه ییوگ اعد لوغشم الاح یلو «میامنفرصت ًاددجم ار دوخ تیالو (تسا پوت

 یور زا متفگ و منارذگب راکش و یراوس هبار دوخ تاقوا دنقرمس رد ملیام رتشیب و
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 «دیورب ناتسناغفا هب رفن دص دنچ نیمه اب دیهاوخیم امش منک یمن رواب تقیقح
 یلاها لثم « دنشابیم یی وجگنج نامدرم ناتسناغفا یلاها دینادیم امش هک اریز
 ۱ .دیراد رظن رد رگید دصاقم امش مراد نیقی اذهیلع « دنتسین جنگ روا

 لباک هب رکشل ایآ دندوب هرک اذم لوغشم و دندرکن یمادقا زییاپ مسوم ات

 اهزابرس و هدومن زورب سور رکشل رد یتخس نوعاط انثا نيا رد ؟ ریح ای دنتسرفب
 و ضیرم یاهزابرس زا نوغرف دص شش .دندزک رارف اه هناخزابرس زا هدومن فوحت

 یتقو . دندرب دوب هدش نیعم هدحیلع اهنآ تهج هب هک یعضوم هب ار توملا بیرق
 نیشیپ زا نم « دیامن تعجارم دنکشات هب هدومن یظفاحادخ تساوح یم امرفنامرف

 .  دیتفرن ناتسناغفا هب هیهت همه نیازا دعب دیدید متفگ هدومن یروآ دای وا هب دوخ ییوگ
 لیاوا و ناتسمز رحاوا رد و تسا هدوب حیحص نم لایح هک دش دعاقتم هیلاراشم

 یتسود و هدیزرو تفلاخم اهیسیلگنا اب نا یلعریش ریما هک دیدرگ رشتنم راهب
 .دشابیم دیازت رد سور تلود و وا نیب

 دش عقاو هک یزیچ . دندومن شروش دنقوخ یلاها و املع نیا زا دعب یدنچ

 هدرک رس رفن تسیود و املعزا رفن هاجنپ ابیرقت هک تسا نیا تسا ینیریش ٌةضقو

 تلود زا دوخ ناشیکمه تفلاخم هب هک هدومن دهعت طیارش یضعب هب دنقوح یاه
 کی اه هدرکر س و املع نیا «مناد یمن تسا هدوب هچ طیارش « دیامن تنواعم سور
 یومع رسپ هک ناحخ دالوف مسا هب ار وا هداد سابل رییغت ار زود شفک رفن

 رسپ نلاح دالوف زا یمسا اه سور .دندومن موسوم دوب دنفوحخ ریما لاعرایادحب

 و نئاخ یاملع . دندوب هدیدن ار وا یلو ؛دندوب هدینش دنقوخ *قباس ریما ناحخ یسوم

 - ؛دهدب اه سور هب ار دنقوخ تیالو دراد لایخ ناحرایادح دنتشون دنقوخ یلاما
 یومع رسپ هدومن علحخ تموکح زا ار وا هک تسا نیا ایا ناناملسم مامت فیلکت
 لهاج نامدرم .میاهدرک لوبق ام ؟هکنانچ دنیامن لوبق تراما هب ار ناخ دالوف وا
 هیسور هک دش ببس نیمه «دندومن لوزعم | ر ناخرایادحخ هدش عمج داح دالوف رود

 دندوب هداد اههدرک رس و املع هب هک مه هدعو یافیا و دش فرصتمار تیالو

 یقباس :نتم رد -*

 هچنانچ :نتم رد
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 هدرک رس زا یدایز دادعت و دشن هداد یشاداپ مه بذاک ریما ناعدالوف هب « دندرکن ۱

 هدرک انب اجنآ رد هزات رهش «دنقوخ فرصت زا سپ .دندومن لوقتم و ریسا ار اه "

 فرصت رد مه الاح و دشابيم ییافصاب یلیخ یاج هک دندومن میس رهش هب موسوم

 5 ۱ .تساه سور

 اه یسیلگنا اب ناخ یلعریش تفلاخم -؟

 مییامن نایب هتشاد فوطعم ناخ یلعریش فرط هب ار دوخ هجوت دیاب الاح
 رادیاپ سور تلود هک درک لصاح نیقی ناخ یلعریش دایز لوسرم و لاسرا زا دعب

 ناتسلگنا ةكلم زا هدیدرگ همصاخم لوغشم سیلگنا تلود نیرومأم اب و دشابیم وا

  روعش ردق نیا ناخ یلعریش .دیدرگ هجوتم سور روطارپما فرط هب هدش نادزگ ور
 مه رگید رازاب رد و درادن رادیرخ یرازاب رد هک یعاتم دمهنب هک تشادن تیافک و

 یتقو دومن نمشد اب هک یراتفر تسا حضاو یرخا ترابع هب .تشاد دهاوخن ییاهب

 « دید ییافو یب فرط کی نا یلعریش درک دهاوخ ار راتفز نامه مه تسود اب

 تلود چیه هک دومن یتادهعت رگید فرط اب هدرک رابتعا یب ار دوخ هدرک یدهع
 ار اهنآ هک دوب هدرک هدهاعم سور تلود اب هچنانچ . دیامن رواب دناوت یمن یلقاع
 فارگلت میس زا و دنیامن روبع ناتسودنه فرط هب ناتسناغفا هار زا دهدب هزاجا
 دنشکب ناتسودنه فرط هب نهآ هار هک داد دهاوخ هزاحا زین و دبامن تظفاحم اهنآ

 سور تلود «نیا ضوع رد و دوش قفتم هارمه هب اه یسیلگنا اب ندیگنج رد و

 تسا هدوب ناتسناغفا ءزح ًاقباس هک ار دنس دور هرانک تیالو هک دوب هداد هدعو

 یلاحشوخ سور یاه قازق . دنهدب وا هب هتفرگ دشابیم ناغفا نیطالس لام ًاثراو

 یلو «دندوب رورسم جارات دیما هب تفر دنهاو ناتسودنه فرط هب هک دندرک یم

 ندرگ رتش هوک و ربیخ ةرد رد ناخ یلعریش رک اسع و سیلگنا رکشل عقوم نيا رد

 « دندز مهرب ار اه سور تالایخ هدش یقالتم دشابیم لتوک راوبب هب موسوم هک

 دنتسناوتن سیلگنا رکشل ًةلباقم هب « دوب هدیدن قشم نوچ ناخ یلعریش رکاسع
 لایغ شیپ هتفه دنچ هک دومن رارف خلب هب مه ناخ یلعریش دوح دنیامن یگ داتسیا
 نوریب شبحم زا ار ناخ بوقعی دمحم دوخ رسپ و دوب هداتسرف اجنآ مه ار دوح
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 .تشاد ررقم لباک تموکح هب هدروآ

 ناحخ بوقمی اب و دابآ لالح زا هدیدرگ کمدنگ دراو سیلگنا رکش

 هب ار کتشپ و مرک و ریبخ و توکلاش ناخ بوقعی «دندش تارک اذم لوغشم

 -یئول هب موسوم سیلگنا رفن کی درک لوبق زین و * دومن راذگ او اه یسیلگنا

 لثم خلب هار رد ناحخ یلعریشریما نیب نيا رد .دیامن تماقا لباک رد *یرانویک

 تنواعم نم زا اهسیلگنا تفلاخم هب اه ناغفا نوچ تفگ یم و درک یم ملکت اه هناوید

 هب ار هنغافا یاهنز و دروآ مهاوخ دوخ کمک هب ار اه قازق هتفر هیسور هب دندرکن

 . دیشخب مهاوخ اهنآ

 ناخ بوقعی دمحم تراما ۵

 دش توف خلب رد .ق .ه ۱۲۹۹ رفص هام رد ناخ یلعریش یلیلق تدم زا دعب

 هک یتروص رد « دنتفریذپ ناتسناغفا تراما هب ار ناخ بوقعب لباک یاه هدرک رس و

 ناتسناغفا نارمکح ار دوخ سیلگنا ریفس ما هدینش .دندوبن یضار ایاعر و رکشل

 ناتسناغفا یلاها تسا هدومنیم مکحت ناخ بوقعی دمحم هب اهراک رد و هتسنادیم

 مدرم زا یضعب . دندیروش وا رب هدوب رفنتم روک ذم ریفس یزاورپ دنلب نیا زا

 دنیوگ یم یضعب و تسا هدوب ناخبوقعی دمحم دوخ باوصتسا هب هار نيا دنیوگ یم
 مدرم هک دوب هداد ناح هاش دواد هب یفرشا رازه هس یفوتم دهعیلو ناح هلادبع ردام

 زا ناخ بوقعی دمحم ات دنناسرب لتق هب ار وا و دنازیگنارب یرانویک تفلاخم هب ار

 هک ناخ هاشدواد . دنراد قیدصت ار یرخ آ لوق لباک یلاها ۰. دوش مورحم تراما

 یرانگا و اک یاضما هب م ۱۸۷۹ هم ۲۹ رد کمدنگ همان دهع داقعنا اب روشک ود نیب حلص -*

 (۸۰ احفص...سیلگنا و سور تباقر) . دش رارقرب

 وز !مابذک یو27 یرانگ اواک سیئول رس ۶

 رد ناتسلگنا یمازعا تثیه ءاضعا ةيلک و یرانگاواک روژام .م ۱۸۷۹ ربماتپس موس زور

 یوس زا هدع نیا ناج نیمأت کمدنگ دادرارق ۵ هدام قبط هک یلاح رد « دندش ماع لتق لباک

 (۸۱ هحفص سیلگنا و سور تباقر) . دوب هدش نیمضت ناتسناغفا ریما
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 هدوب رالاسهپس تقو نيا رد « دوشیم بوسحم ییاج ءلغ تسپ فیاوط زا یکی

 تسیب نس هب و هدوب ناپوچ زبس هد هب موسوم ماقم رد هدوب لفط هک ینامز «تسا ۱

 .دیدرگ مدختسم هدمآ لباک هب یگلاس

 .تسا فورعم اجنآ هزوبرخ .تسا مقاو لباک رهش فارطا رد زبس هد ةعلق

 هب تربار درل یرادرس هب سیلگنا رکشل «یرانویک یئولرس ندش هتشک ببس هب

 ار لباک مدرم تنایح و درمان نيا و دنیامن تاقیقحت هرقف نیا رد هک دندمآ لباک

 سیلگنا نابصنم بحاص یلو «هدومن لابقتسا اهنآ زا ناخ بوقعی . دننک یفالت

 ار راهدنق و لباک و دنداتسرف ناتسودنه هب هدومن سبح ار وا هتفایرد ار وا ریوذت

 . دندش تموکح لوغشم تینما و لدع اب هدش فرصتم

 سور ماکح دزن ار دوخ یاه هدنیامن دوش توف نا یلعریش هکنیا زا لبق

 «یراهدنق ناخ یلعریش رادرس :تسا لیذ رارق هب اهنآ یماسا هک دوب هداتسرف

 یاهرک ون زا مه رفن دنچ «نسح دمحم یشنم « دمحم هاش یتفم «یرواشپ یضاق

 اهنیا اب مه یماظن نابصنم بحاص زا رفن هس ود و ناخدمحمتسود ریما موحرمآ

 فقوت خلب رد ناحخ یلعریش دوح و دندش دراو دنقرمس هب صاخشا نیا .دندوب

 درخ هک دوب دصرتم سور مک اح .دنورب وا کمک هب سور رکشل دوب رظتنم هدومن

 ار بوح یاهغاب یضعب وا ییاریذپ تهج هب .دمآ دهاوخ دنقرسم هب ناحخ یلعریش

 رییدت و هدش توف ناخ یلعریش ریما ما هتشاد راهظا ًالبق هکنانج . دندوب هداد بیترت

 . دروح مه :رب اهنا

 دنقرمس هب تعجارم و دنکشات هب تمیزع -1
 .میامن تاعالطا لیصحت هیتآ تاعقاو باب رد هک مدش دنکشات مزاع نم

 هک یدادرارق و تادهاعم مراد لایح دوب هتشون سور یامرفنامرف هب ناخ بوقعی

 یتسود راهظا نيا زا روک ذم یامرفنامرف «مرادب ارجا ًالماک تسا هداد امش اب مردپ

 زین «دوب هداتسرف گروب زرطپ هبار وا ةلسارم هدش فومشم یلیح ناخ بوقعی

 ؛متسه شیوشت رد داخ نامحرلادبع صخش زا دوب هتشاد راهظا ناخ بوقعی

 مدید تفو نيا رد دییامن دیعبت دنقرمس زا ار وا امش رگا دش مهاوخ فومشم
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 هک مدرک یمن رهاظ نم یلو «تسین هناتسود نادنچ نم هب تبسن اه سور تالایح

 هزور همه میامنب هک مدرک یم راتفر یروط .هتفای رییغت نم هب تبسن اهنآ عضو

 .متسه جرفت لوفشم
 هدش دراو اجنآًالبق ناخ یلعریش نابصنم بحاص مدش دنکشات دراو یتقو

 . دنهدب عالطا نم هب اهنآ تاک رح زا متشاد ررقم ار دوخ یاه سوساح نم .دندوب

 هک دنا هدرک یتادهاعم امرفنامرف اب صاخشا نیا هک دنداد ربخ ءاه سوساح نیا

 ارجا ار طیارش یضعب اهنآ زا کی ره «سور رکشل تنواعم ضوع رد ایوگ
 ار راهدنق تیالو ناخ یلعریش رادرس :تسا هدوب لیذ رارق هب طیارش نیا و « دنرادب

 هب تاج هرازه اب ار لباک ةيشابلزغ مدرم نسح دمحم یشنم « دهدب اه سور هب
 یضاف . دیامن میطم ار ییاجلغ مامت « دمحم هاش یتفم و دروا رد اه سور تعاطا "

 زا سپ دیامن داقنم ار روح اب و تاوس و رواشیپ فیاوط دوب هدش لبقم یرواشپ

 یلعریش یاه هدنیامن .مدومن تعجارم دنقرمس هب دنکشات زا تاعالطا ني | لیصحت

 ۱ .دندمآ دنقرمس هب مه لاحخ

 دنقرمس رد فقوت نامز زا هک مدوخ یاهومعرسپ زا دیاب مقوم نيا رد

 «ناحخ رورس دمحم رادرس : دندوب رفن هس اهنیا «میامن نایب ما هدومن یرادهگن ار اهنآ

 رادرس رویزم یاه یجلیا دورو هب .ناخ قاحسا دمحم رادرس «لاحخ زیزع رادرس

 تساوح ار رهم و تشون یراهدنق ناخ یلعریش هب نم فرط زا یذغاک ناخن رورس
 رادرس یور مهاوخ یمن متفگ هدومن راکنا دوخ رهم نداد زا نم دنزب ذغاک هب هک

 اب نم تفلاخم هب وا ناهارمه و هیلاراشم هک ارچ «منیب هبار یراهدنق ناخ یلعریش

 نم اب یراهدنق ناخ یلعریش تشاد راهظا ناحرورس .دنا هدومن تادهاعم اه سور

 دنرادن داقتعا نآرق دوح هب صاخشا نيا متفگ هدیدنخ نم «تسا هدروخ نآ رق مسق

 لیالد هنوگ نیا زا دنجره .تشاد دهاوخ یرابتعا هج دنروخب نآ رق هب هک یمسق

 رهم هدش ریفتم یلیخ نم میامن رهم ار ذغاک دومن رارصا روک ذم رادرس مدومن هماقا
 نیا اب .درک مهاوخن رهم دوحخ تسد هب ار ذغاک متفگ هتخادنا وا دزن ار دوخ

 یلعریش دزن هدومن رهم ار ذغاک روک ذم رادرس .مرادن یراک ورس نئاخ صاخشا

 . داتس رف یراهدنف ناحخ ۰
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 زا یکی .یوشب نامیشپ هک دمآ دهاوخ یزور یدرک هابتشا متفگ روک ذم رادرس هب

 یلیخ صخش یلو « دوب یضاق شمسا هچرگ | « دّمحم ناج یضاق هب موسوم ناهارمه

 مدآ ار واهک دبیرفب ار مدرم دوب هتشاذگ .دنلب ار دوخ شیر . دوب ینید یب نئاح

 ذغاک ضخش نیا . دوب هایس لاغذ لثم شبلق و «دنیامن لابح یتناید اب دیفس شیر
 دنقرمس ار ذغاک هعلاطم زا سپ مه وا . درب ناخ یلعریش رادرس دزن ار روک ذم

 لاسرا دنکشات یارفنامرف نامفاک لارنژ دزن ار ذغاک مه دنقرمس لارنژ و داتسرف

 .تشاد

 ناحنرورس رادرس هب نم درکن تعجارم روک ذم یضاق و تشذگ رور جنپ

 ذغاک هب ارم رهم دیدرک رارصا متشاد راکنا هک یدوحو اب «یداد داب ربارم متفگ

 ام بقع زا تحنات هب یرک ون «میدوب هتفر شدرگ هب هدش راوس هک مشش زور . دیدز

 ارم راظتنا هدمآ لزنم هب فناویا لارنژ مجرتم اب دنقرمس مک اح دروآ ربخ هدمآ

 هتشاک امش هک تسا یمخت هرمث متفگ هدش هجوتم ناخرورس رادرس هب نم .دنراد

  سپ . دومنیم هحماسم تعحارم رد ناخرورسرادرس یلو «هدومن تعحارم نم . دیا

 هب روک ذم مک اح «یاچ فرص و دنقرمس مک اح زا یدمآ شوح و لزنم هب دورو زا
 مداد باوج «دیامن تاقالم دنکشات رد ار امش دهاوخیم امرف نامرف تفگ نم

 « دیوش هناور ًاروف دیاب تفگ مک اح .ميامنیم تکر ح هدنام رهظ هب تعاس ود ادرف

 راضحا ار دوخ یاهومعرسپ نم .تفر هتساوخرب مک اح .مدومن راکنا ًاحیرص نم

 ارم متفگ اهنآ هب و دنیامن راتفر روطچ نم بایغ رد مداد لمعلاروتسد اهنآ هب هدومن

 رارف خلب فرط هب مداد حالص اهنآ هب و داتسرف دنهاوخ دنکشات هب هدومن سبح

 و دنیامن تارک اذم جم یایاعر و رکاسع اب دیاب و دنسرب ناتسکرت هب ات دنیامن

 .مدرپس اهنا هب هتشون اجنا یلاها ناونع هب تاجتشون یضعب
 امش تیالو هب ار دوخ یاهومعرسپ نم متشاد راهظا روک ذم تالسارم رد

 . دیا هدرک تمدح نم هب هک تسا نیا لثم دییامنب اهنآ هب هک یتمدخ ره مداتسرف

 ره هب نم بناج زا موزل تروص رد هک مداد اهنآ هب دوح یاهرهم زا مه ددع کی

 تهج هب یلباک ٌةيپور رازه راهچ زین و دنسیونب رگید یاهذغاک دنهاوخب یسک
 هب لبق هام ود امرف نامرف هک یتانم رازه هدزناپ زا ار غلبم نيا .مداد اهنآ جراخم

 دوخ یارسمرح هب لمعلاروتسد نیا نداد زا دعب .مدوب هدرک هریخذ دوب هداد نم
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 .متفر
  سیلپ رفن تسیود و قازق رفن دصیس و مجرتم اب دنقرمس مک اح بش فصن ۱

 رادیب ارم اهرک ون .دنروایب نوریب ارسمرح زا ارم دنداد مکح میاهرک ون هب هدمآ
 هک ارح « دییاین نم اب تفگ مک اح هدمآ نوریب نم . دنتشاد غالبا ار ماغیپ هدومن

  دیهاوخ ریسا ارم هک متسنادیم رگ ا متفگ .دراد مزال ار امش روضح امرفنامرف
 .میديدرگ مزاع هدیشوپ ار دوحن یماظن سابل سپ .مدمآ یم مدوخ تقو نامه « دومن
 ولج زا اه سیلپ و دنتفرگ ارم فارطا هنهرب یاهریشمش اب قازق یاهراوس

 رالاسهپس الاح هک ناخ زرمارف یکی «متشادرب دوخ اب رک ون رفن ود . دنتفریم
 .تسا لباک رد لک راد هنازح الاح هک ناحخ دمحم ناح یرگید و دشابیم تاره

 تفگ ؟ دیا هتساوح ارم ارچ مدیسرپ فناویا لارنژ لزنم هب دورو زا دعب
 ار امش ارج هکنیا تهح و دیورب دنکشات هب تسا هداد مکح امش هب نامفاک لارنز

 هچ مدیسرپ فناویا لارنژ زا نم تفگ دهاوخ امش هب شدوخ «تسا هدومن راضحا
 فناویا لارنژ دندروآ ارم حلسم یاهراوس بش فصن نیا رد مدوب هدرک ریصقت
 مدوب روبجم داد باوج مک اح .تسا هدرک یتخس نمهب ارچ دومن هذخاوم مک اح زا
 ندروآ زا منام ناخ نامحرلادبع ناهارمه دیاش هک مربب دوخ اب دایز نیظفحتسم
 حلسم هشيمه ناح نامحرلادبع ناهارمه تفگ دوخ راهظا توبث هب و دنوشب وا

 وا افنع دوب لکشم دمآ یمن نم اب دوخ یاضر هب ناخ نامحرلادبع رگ ا و دنشابیم ِ
 ؛دیا هدروآ روبجم ار ناح نامح رلادبع هک دیا هدرک طبخ تفگ لارنژ .مدروایب ار ۲
 وا بقع بش فصن ارم هک تسا هدش امش بناج زا طبخ نیا داد باوج مک اح

 هکنیا ات مدوب تکاس نم دندرک یم تمالم ار رگیدکی رفن ود نيا یتقو « دیتسرف یم
 تک رح تهج هب هدنام رهظ هب تعاس کی ادرف هک دیهدیم هدعو رگ ا تفگ لارنر
 اب ار بیان رفن کی ررقم تقو هب ادرف « دیورب ناتدوخ لزنم هب الاح دیشاب رضاح
 .دربب دنکشات هب ار امش هک متسرفیم امش تهج هب هکسلاک کی

 هب دنا هدرک لفق ار غ اب برد مدید هدومن تعجارم دوخ لزنم هب نآ زا دعب
 مدید هدش لحاد .دندرک زاب ار غ اب زاب ار برد مدرک مکح دوخ هارمه یاهرک ون
 هب ایآ هک هرقف نیا زا و دنا هدیباوح هدوسآ ناشدوخ یاقفر اب نم یاهومعرسپ
 هک ناح هناورپ و نم یاهلفط و لایع رگم « دنتشادن ییادتعا هدش عقاو هچ نم تهج
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 هکنيا و تلاح نیا هدهاشم زا .دندرک یم هیرگ نم تهح هب و دندوب رادیب

 صاخشا نيا .مدش هتسکش لد و سویأم دندوب هدیباوخ میاهرک ون مامت و اهومعرسپ

 لحاد . دوب نم یاهتبحم یفالت نیا الاح و مدادیم شرورپ مدوخ یاهدنزرف لثم "ار

 مداد لمعلاروتسد اهنآ هب هداد نیکست ار دوخ لافطا و لایع هدش دوخ یارسمرح

 دوحخ رفس تهج هب دعب « دنیامن راتفر هنوگج اهنآ دهد خر نم ,تهج هب هعقاو رگ ا هک

 .مدش هیهت لوغشم

 هد هک ار نیدلا مظنون هناورپ؛دیسر دوهمم ةکسلاک دعب زور

 دخت چه مگ هتسناد منم ار يلطم زا «دشابيم رتشوتذعاک لرفشم مدد

 یلیح متشاد لیم نم و دنداد هزاجا «مباوخب یردق دیهدب هزاجا نم هب رگ ا «ما

 تامحز و مباوخب مین و تعاس ود زا رتشیب متسناوتن مدوب ناشیرپ نوچ یلو «مباوخب

 هناحخ لباقم را ارم هکسلاک هدومن تکر ح نآ زا دعب .میامن شومارف ار دوح

 و ریغت زا ما هدش سوبحم نم دنیامنب وا هب ات دندینارذگ یراهدنق ناخ یلعریش

 زا لبق هدمآ نوریب هکسلاک زا مدرک لایح دمآ یم کیرات مرظن هب ایند مامت هصغ

 طض ار دوحخ یلو «مناسرب لتق هب ار دوحخ نانمشد زا یضعب «موش هتشک دوح هکنیا

 دنوشیم تقو رظتنم لقاع نامدرم «تساه هناوید تاک رح نیا متفگ دوحن اب هدومن

 یب تعاس ود ان ًابیرقت . دراد دایز تالاکشا و تامحز نيا زا ایند دنیامن یفالت ات

 .مداد نیکست ار مبلق هدومن ممج ار دوخ ساوح نآ زا دعب «؛مدوب تکرح و سح

 هک یلزنم نامه هب میدش دنکشات دراو بش کی و زور ود ترفاسمزا سپ

 نآ حراخم تانم رازهدص دوب یبوج لزنم دندوب هداد نم هب یسور رهش رد ًاقباس

 تهج هب مه یلبطصا و دوب لزنم نیا قلعتم مه یبوح غ اب .میدمآ دورف دوب هدش
 مدمآ یم رهش هب حیرفت هب هک ینامز ره ًاقباس .تشاد بسا سأر یس و هکسلاک

 رد و دوب قباس زا ریغ متلاح الاح یلو «مدرک یم لزنم احنبا رد هبترم راهج یلاس

 لومعم بسحرب اهزپشآ و اهرک ون یتقو. دش دهاوخ هج راک تبقاع مدوب تریح

 . دنتفر هدش صحرم بیان و مجرتم « دندمآ

 نم لزنم هب بیان نآ زا دعب « دشن یربخ سور نیرومأم زا زور هس ود ۳
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 اب « دیامن تاقالم امش زا دهاوخیم مک اح تشاد راهظا یسرپ لاوحا زا سپ هدمآ

 یولهب ارم هدومن یمرگ ییاریذپ نم زا هشيمه لثم .متفر هتسشن هکسلاک هب رگیدکی
 مسق هچ هب مناد یمن مداد باوج « درک راسفتسا نم زا ار رفس تالاح هدیناشن دوح

 هدسفم هب لوغشم امش دنیوگ یم دنقرمس لها تفگ دیدنح هیلاراشم «ما هدرک رفس

 باوج نیا ندینش زا «تسا هتشاد او راک نيا هب ارم امش تلود متفگ « دیتسه ندرک
 هک تسا یذغاک نامه مدید متفرگ ؟ثس | زیج هج نیا تفگ هدروآ نوریب یذغاک

 ار ذغاک هچرگ | «مداد باوج « دوب هداتسرف یراندنق ناحخ یلع ریش هب ناحت رورس

 ذغاک رد هاگ ره متفگ . دیدرک نینچ ارچ دیسرپ ما هدرک رهم یلو «ما هتشونن دوح

 و لاسرا دراد تهج هچ الاو «متسه لوئسم تسه یزیچ امش تلود فالح روک ذم

 لبق دیاب تفگ یلو «دیدرگ دعاقتم هیلاراشم .مشاب هتشادن مدرم اب یصخش لوسرم

 هکنيا :| لبق و دیدوب رود یلیح امش متفگ «دیتساوحخیم هزاجا ذغاک نتشون زا
 تعجارم خلب هب ناتسناغفا یاه هداتسرف «میامن لیصحت هزاجا امش زا مناوتب
 درک یهاگن نم فرط هب هب مک اح .مدومن هراپ ار ذغاک هتفگ ار فرح نیا « دندرک یم

 «دنتسه ناشیرپ امش یارب امش لابع هک ارچ «دییامن تعجارم دنقرمس هب تفگ
 اجنآ هجو چیه هب ما هدش حضتفم دندومن سوبحم ارم دنقرمس رد نوچ متفگ

 تنوکس دنکشات رد دیهدب یلزنم اجنیا رد امش رگا یلو درک مهاوخن تعجارم
 باختنا دیشاب هتشاد دنسب یلزنم ره داد باوح امرفنامرف .دومن مهاوخ رابتعا

 . دینامن

 رد ناتسناغفا هب نتفر تهج هب هک دوب نیا هرقف نیا شهاوخ زا مدوصقم

 ار یلزنم .موش هناور فرط نآ هب دسرب عقوم تقو ره هک مشاب رضاح یدعاسم ؛طقن
 هبار دوخ یاه لایع هدرک تعجارم دنقرمس هب فقوت بشکی زا سپ هدومن بختنم
 یلیح ناتسناغفا رفس تهج هب .مدومن رایت تنوکس احنآ رد هدروآ دنکشات

 " هزاجا سور تلود زا «نامفاک لارنژ اب دایز یاهوگتفگ زا دعب .مدوب هیهت لوفشم

 ۱ .موش دوخ تیالو مزاع هک مدومن لیصحت
 لوپ نم هب دندوب هداد هدعو هک متفر یراجت لزنم هب هدش دیدپان ًاتبقن یزور

 ارم بقع سور یاه سوساج ایآ منيپ هب هک متشاد مه ار دوصقم نيا زین و « دنهدب
 و مدومن تعجارم هتفرگ هیضرق یفرشا رازه ود روک ذم راجت زا « ریخ ای دنراد
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 مامت مدید مدیسر دوخ لزنم هب یتقو . دوبن نم یپاپ یسک هکنيا زا مدش دونشوخ
 لزنم برد مد ناخ هلادبع رادرس . دنیامنیم سسجت نم زا هناسویأم میاهرک ون

 زا هدومن مالس نم هب هیلاراشم مدرک دایرف ار وا هک نیمه « دوب لولم یلیخ هداتسیا ۱

 هیلاراشن .مدش هناحخ لحخاد هدرپس وا هب ار اهلوپ .دومن فعش راهظا نم تعحارم

 ضرق متفگ ؟ دیا هدومن لیصحت جک زا ار اه یفرشا نیا دیسرپ هدمآ نم رس بقع

 .میوش تالاکشا راچد ادابم «دنکن ها یسک ه مخاس بت د وا یلو «ما هدرک

 ۱ ناتسناغفا هب تش زاب ۷

 لس نم هب مدرم «متفر باودلا قوس هب هدومنهیارک هکسلاک دعب زور حبص

 سأر دصکی دندمآ نم دزن «مراد مزال بسا دنتسناد اه شورف بسا هک نیمه هدومن

 تامزاول و قاری و نیز مداتسرف ار نا هللادبع و مدومن ع ایتبا اهنآ زا بوحخ بسا

 ۱ زور هس فرظ رد مسق نيا هب . دیامن هیهت ناهارمه و اهرک ون و رفس تهج هب رگید

 و اقفر مامت اب رهظ زامن زا دعب «دوب هعمج زور هک مراهچ زور هدید ار رفس ٌةیهت

 دورف کیجیلج ٌهناخدور رانک ار بش نآ هدش مزاع هدومن غ ادو دوخ نایانشآ

 زا یبیرغ راثآ میتفریم اه سور هزات رهش هار هب «میدش هناور هک حبص .میدمآ

 یدایز یاهبسا . دسریم مشوگ هب ییادص مدینش و مدومن هدهاشم یدنوادخ فرط

 ۱ نوچ « دنیآ یم مرس بقع یمرن روطب « دشیم سوسحم بسا رازه تسیب ًابیرقت هک

 هباهنآ هک. دش مولعم نینچ نم هب هکنیا ات دیدرگ رتدنلب ادص دندمآ رتکیدزن
 نینچ هرقف نيا زا .دنتفر ولج هدوباهنآ اب عرذ دصناپ ات و دندش قحلم نم ناهارمه

 مهاوخ بایماک رحخآ و تسا هدومن فاص نم تهح هب ار هار دنوادخ هک مدرک لأفت
3 

 . دیس

 ماش هب ارم رهش مک اح «میدیسر دوب هناخدور کیدزن هک یلحم هب یتقو
 ماش نیب .متفر هتفریدب ار وا توعد درک رارصا نوج مدروآ رذع لوا « دومن توعد

 ۷ تسا هداد لوب ردقج ابس جراحم تهح هب سور تلود دیسرب نم زا ددروح

 دوحخ تیالو هب دنا هداد هزاحا ارم هک دنا هدرک نم هب از ینابرهم تیاهن مداد باوج

 عفر و تسا نابرهم دنوادخ .متساوخ یمن تلود زا یزیج نیا زا رتشیب «مورب

7 
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 یلینرک بصنم هک روک ذم مکاح متفگ ار فرح نیا نوچ .دومن دهاوحخ ارم جایتحا

 نم زا و دومن تعجارم تانم رازه جنپ اب هتفر نوریب قاتا زا «تشاد یزارغا

 هجو لوبق زا هدومن نانتما راهظا نم میامن لوبقار روک ذم غلبم درک شهاوح

 شش ددع کی «منک یمن لوبق دید نوچ رمالارخآ .مرادن مزال متفگ هتساوخ ترذعم

 راگ دای روطب ار زیچ ود نیا درک شهاوخ هدروآ رپ هلابند گنفت ددع کی و لول

 .مدینارذگ وا اب یشوح هب ار بش هدرک لوبق مه نم .میامن لوبق وا زا

 هدمآ نم اب دنکشات زا هک اقفر یضعب و روک ذم لینرک اب دعب زور حبص
 و میدیدرگ رهش نیا دراو هتشذگ بش زا یلیخ .میدش هپترای مزاع هدومن ع ادو دندوب

 هدومن فقوت زور هس اجنآ رد .میتفر طقس اپ هب اجنآ زا هدومن تماقا اجنآ زور ود

 هدیدرگ * دنجخ دراو دعب زور .میدش هناور یلقاطع دنج هب موسوم ةعلق هب اجنآ زا
 اجنآ رد هک زور هس زا دعب .مدومن فقوت دوخ تسود کی دزن زور شش اجنآ رد

 مدرم زا . دوش یمن ادیپ بوح بسا مدید «مرخب بسا متفر باودلا قوس هب مدوب

 یصخش .میامن لیصحت هنب تهج هب بوح یاهوبای یضعب مناوتیم اجک زا مدش ایوح

 هب .میامن فرص هوهق ای ییاچ هتفر وا اب درک شهاوخ نم زا دوب هداتسیا کیدزن

 هیلاراشم « دنریگب ار دنجح تیالو اه سور هکنيا زا لبق دش مولعم متفر شهارمه

 زا ار دنجح مرتحم صاخشا مامت نوچ تسا هدوب دنجح یاه هدرک رس زا یکی

 لثم هتسشن ناک د هب دنا هدش روبحم اه هدرک رس «دندوب هدرک لزع اهنآ بصانم

 دندوب راد ناک د هک مه ار اه هدرک رس رگید هزات قیفر نیا .دنیامن یبساک راحت

 ًاروف .میراد بوخ یلیح یاهبسا هک داد یعمج رطاخ ارم و دومن یفرعم هدروآ

 اهنیا و مدومن ع ایتبا هدیدنسپ ار بسا سأر یس «دندومن رضاح بسا سأر دص

 . دندومن نم هب هناتسود تاراهظا

 ود و نوحیس ةناخدور پچ لحاس رد هک تسا رهنلاءاروام فورعم یاهرهش زا : دنجخ

 ع افترا هب و دنکشات یقرش بونج یرتم رازه ۱8۰ دودح و ناکر اهب هحاوخ ةناخدور یوس

 ( ۲۹۲ ةحَفص ۲۰ دلح ءادخهد) .تسا عقاو ایرد حطس زا یرتم ۳۵1



۱۷۳ 

 تماقا نامز عیاقو

 .ق ۰ ۵ ۱ ۳۹۸ لاس «ناشخدب رد

 هیت هروا هب تمیزع ۱

 ب متشاد لایح هدش هناور ددجم دنجح زا «رگید زور هس تماقا زا سپ

 هدومن کرت ار هار نآ .تسا هتفرگ دایز فرب اهرادگ دنتفگ «مورب دنقوخ فرط

 ناهجریم یاهرسپ دزن هیپور رازه راهچ اب یدصاق و میدش هناور هپت هروا فرط هب

 یلو «ما هدش هپت هروا مزاع نم هک مداد مافیپ هداتسرف دندوب * دنقوح رد هک هاشراد

 هتبلا «دسرب ربخ امش هب نم زا ًاددجم ات دیشاب هتشاد تماقا دنقوحخ رد دیاب امش

 نا یلعریش و دوب نم نزردپ هاشراد ناهجریم هک دنراد رطاحن هب ناگ دننک هعلاطم
 دوخ ردپ «مداتسرف دصاق اهنآ دزن الاح هک وا یاهرسپ .دوب هدرک جارخا ار وا

 زا دعب یلو «"دندوب هدرک سبح ار اهنآ اه سور راک نیا تهح هب و دندوب هتشک ار

 .مدوب هدرک صلختسم ار اهنآ هدومن تنامض اهنآ زا نم لاس هس

 یسک و دوب لگ هار و کیرات اوه نوچ میدیسر باسیت لزنم هب ْلوا زور

 هدرکر س زا یکی متفگ دیریذپب ارم مدومن شهاوخ هتفر یناک د هب متخانش یمن ار

 ود اهنآ زا کی ره « دنتفریذپ ینابرهم روطب ارم ناک د یلاها .متسه یمالسا یاه

 هحاو زکر م هناغرف ةرد رد .تسا عقاو ناتسکبزا یوروش تسیلایسوس یروهمج رد دنقوخ -*
 رد دتسوداد زک ارم نیرتمهم و نیرت یمیدق زا رهش نیا .تسا هدش یرایبآ و زیخلصاح یا

 .ق ۰۰۱۲ هدس لیاوا ات دنقوخ خیرات .تسا هبنپ و مشیربا نآ تراداص و دشاب یم ناتسک رت

 ریخلاوبا باقعا زا یکی (۰0۱۷۱۰-) ۰ ۲۱۲۲ لاس رد و تسا هناغرف خیرات نامه

 تاناح هب درک سیصأت یو هک یتلود , :دش رقتسمهناغرف رد لو کیب خرهاش مان هبینابیش

 ( ۹۳۵ هحفص ۲۱ دلج ادخهد) . دوب هناغرف نآ تختب یاب و تسا فورعم دنقوخ



۱۷ 

 . درب دوخ لزنم هب ارم اهنآ زا یکی و دندرب دوحن یاه لزنم هب ارم یاهراوس زا رفن
 رد هدش هپت هروا دراو زور حبص . .دندومن یدردمه راهظا یلیح نم اب صاخشا نیا

 دوخ یارسناوراک هب ارم هدمآ نم دزن اجنآ یاهودنه .میدومن لزیم ییارسناوراک

 مه رگید راجت .تسا بسانم امش تهج هب امیاهقاتا دنتفگ دندرک توعد
 رد دندرک رارصانوچ «مدروآ رذع نم دندرک توعدنم زا دنتشاد ارسناوراک هک

 .مداتسرف اهنآ لزنم هب ار دوخ ناهارمه زا یضعب دوخ صوع
 ارم هدمآ هتفای عالطا نم دورو زا دوب رجات مه وا هک نم تسود رفن کی

 دوح یاهومعرسپ هب اجنآ زا .مدرک لوبق راچان نم . دومن توعد دوحن لزنم هب
 فقوت نامز رد هک یلمعلاروتسد بجومب هدش خلب مزاع متشاد راهظا هتشون یذغاک
 فقوت هپت هروا رد زور هدزاود .دنیامن راتفر مدوب هداد بیترت اهنآ تهح هب دنکشات
 یلیخ نف اب اجنآ راجت .مدش رگید تامزاول و تعلخ ندیرخ لوغشم هدومن
 یهار و تشذگ یم یهوک زا هک مدش یچوا رادگ مزاع اجنآ زا .دندرک یهارمه

 کیدزن رادگ نیا .دیامن روبع هوک نیا زا دیاب دیایب دنقرمس زا سک ره هک تسا
 نم .تسا دودسم روبع هار ناتسمز رد فرب ترثک زا .دشابیم بالق و راصح
 . دوب دیفش غ رم مخت لثم فرب زا هوک یلو ؛مدش ناشحدب مزاع هار نیازآ

 ناشحدب هب تمیزع - .

 نم هک دوب منترم ردق نیا روک ذم رادگ «میدیسر رادگ یاپ دعب زور

 عرش هدومن ادخ رب لگ وت . دیسر میهاوخن رادگ نیا رس هب زگ ره هک مدوب شحوتم
 هک یتخس ذاب ببس هب میدیسر یهوک *هلق کیدزن یتقو «میدومن نتفر الاب هب
 هب ار دوخ یاهبسا . دمآ یم ام یوناز ات مه فرب «درک ادیپ تدش امرس « دیزوییم
 میدوب هتفر الاب خسرف کی ًابیرقت ؛ميتفریم الاب هتفرگ ار اهبسا مد هتخادنا ولج
 یلو «متفریم هداد یرادلد اهنآ هب نم «دندومن تشحو امرس زا ناهارمه و اهرک ون

 طقف نذژم «دیوگب ناذا متفگ ,وخ نذوم هب نم دومن عیاض امرس ار اهنآ زا رفن دنج

 هعلق :نتم رد *



۱۷۵ 

 فیفخت مه امرس و هداتسیا داب ؛یهلا تالضفت زا هک دوب هتفگ ناذا هبترم تفه

 مد هکنيا نم . داد تاجن روط نیا ار ام دنوادخ ؛دوب فاص ام داقتعا نوج .تفاب

 ادج دنب زا میاه هناش ود ره مدرک نامگ ؛مدیشک یم الابار دوح هتفرگ ار بسا

 دندوب هدرک تک ر ح نمااب هک ناهارمه رفن دص زا .متفریم ًاروبجم یلو «تسا هدش
 ار میاهاپ هک میدوب هدش هتسخ ردق نيا .میدیسر هوک ٌلق هب رگید رفن هد و مدوخ طقف

 زا رفن جنپ .متفر نییاپ هدیزخ هتسشن فرب یور اذهیلع ؛مهدب تک رح متسناوت یمن
 ًابیرقت مدید مدیسر نییاپ نم یتقو . دندوب هدیسر هوک نییاپ رتولج نم ناهارمه

 مرگ ار دوخ هتخورفا ار اهمزیه .دنرضاح مزیه اب اجنآ یلاها زا رفن دصیس
 و اضر یور زا اهنا زا رفن نیدنج هدرب ناشدوح ٌهناح هب ارم اجنآ یلاها .میدومن

 .دنرواییار ام ناهارمه یقاب هک دنتفر الاب هوک هب تبغر

 ردق نیا مدش هدایپ بسازا هک نیمه «میدش هعلق دراو باتفآ عولط تقو

 رد ارم دندوب هدرک مرگ هک یقاتا رد هعلق یلاها .مدرک فعض هک مدوب هتسح

 مامت مدید مدش رادیب یتقو مدیباوخ باتفآ بورغ ات .دندیناباوخ یباوختحر

 ًاملاس ارم ناهارمه مامت .منک یم تک رح تمحز هب و دنک یم درد یلیح میاضعا

 یرفن ره ره اهنآ یاه کلم هب و یفرشا کی هعلق یلاها زا کی ره هب ؛دندوب هدروآ

 . دندش فوعشم یلیح اهنآ هداد ماعنا یفرشا جنپ

 تدم نیا فرظ رد نم ناهارمه مامت «میدومن فقوت هعلق نيا رد زور هد

 هب اجنیا زا تسا نکمم هک مدمآ رب قیقحت ددصرد نآ زا سپ .دندومن یگتسح عفر

 ممصم اذهل «دشابیم هار نیا رد گرزب هوک راهج دنتفگ ؟ ریح ای میورب راصح

 راکلت هب موسوم هوک کی طقف دنقرمس هار رد هک اریز «مورب دنقرمس فرط زا مدش

 لیذ رارق هب نآ یناسا هک متشذگ یم بعص هطق هد زا دیابیلو«دوبنرتشیب تسا

 مدرم *هریغ و تنح «نموم «هدنخسپ «قل قل «رانمیرزاو .تشع لپ «راونف :تسا

 رعق رد صخش هک دراد فوحخ و تسا طارص لپ لثم دنتفگ یم تنج طقن باب رد

 لامک اب خب تنج نیا ردو تسا شتآ منهج رد هک تسا نیا توافت « دتفیب منهج

 تحار « دنک جنپ تاج هعلق رد بش ود هدومن روبع طاقن نیا زا فوخ و تمحز

 اهریغ :نتم رد #



۱۷۳۹ 

 البق .میدومن تماقا زور ود مه اجنآ رد .متفر نایفم و شاد هرق هب اجنآ زا هدرک
 دنچ قدیب نیا باب رد .متشاد هارمه هک مدوب هتشادرب رارحا هجاوخ رازم زا یقدیب

 نم هب روک ذم هجاوح یبش هک دوب نینچ نیا و مدوب هدید یبیرغ باوح لبق لاس

 هب هک یتقو و رادرب ارم رازم گرزب قدیب زیزع دنزرف یا دومرف هدش رهاظ
 .دش دهاوخ لصاح وت یارب ترصن و حتف «ربب دوح اب ار قدیب یوریم ناتسناغفا

 ار قدیب هدرپ و مدرک تاریح هدومن حبذ دنفسوگ سأر ود عقوم نيا رد

 نم زا اجنآ مکاح .مدیدرگ زوج هب موسوم هعلق دراو هدش زبس رهش مزاع هدوشگ

 هدیسر هیلاراشم هب اراخب ریما زا یذغاک ًالبق هک ارچ «درکن لابقتسا و ییاریذپ
 سور تلود زا هک اریز «دشورفب نم هب هقوذآ دراذگن ار یدحا دوب هدرک نغدق

 نیا نم رفاک هاشداپ هک داتسرف ماغیپ نم هب روک ذم مک اح .ما هدرک رارف

 مداتسرف ماغیپ وا هب «میامن یرود امش زا مروبجم و تسا هداد نم هب ار لمعلاروتسد
 زا یدحا .تسا نم راک ددم دنوادح هک اریز « دیشاب هتشادن هشيدنا نم باب رد

 لزنم هعلق دجسم رد تهح نیا زا .دنداد یمن هار دوخ کیدزن ار ام هعلق یلاها

 هدومن ک اپ ار نیمز فرب « دنشاب هناحدور رانک هک متفگ دوحخ ناهارمه هب هدومن

 یا متفگ دنلب زاوآ هب هتفر دجسم ماب یالاب دعب ؛متسب اجنآ رد ار دوخ یاهبسا
 دیهدن هقوذآ رگا و میوشیم نونمم امش زا دیهدب ام هب هقوذآ رگ ا «هعلق نامدرم

 ام دیتسه گنج هب لیام رگا و «مریگب هقوذآ امش زا ًافنع دش مهاوخ روبجم

 اب تسا رتهب یلیخ اذهل «میشابیم ناملسم مه ام دیتسه ناملسم امش .میرضاح

 هب دعب .میرخب هقوذآ امش زا دوخ یاهبساو دوخ تهج هب و میشاب تسود رگیدکی
 نآرق اب دندید نینچ یتقو هعلق یلاها «دنزیرب هعلق هب مداد مکح دوخ یاهرک ون

 زا درمت تهج هبالاح دنتفگ .میامنن جارات ار اهنآ ٌعلق هدومن اعدتسا هدمآ نوریب

 "میشورفیم امس هب دیشاب هتساوحخ هچره «میراد تسد هب یبوح ةناهب دوخ ریما کح

 دمحم تسود ریما موحرم امش دج هاوخریح ام دنتفگ دندروآ ام تهح هب هقوذآ

 ۱ ۱ .مییامن تمدح امش هب میرضاح و میا هدوب ناخ

 زبس رهش مزاع دعبزور هدرب رس هب تحارتسا هب هعلق یاسر اب ار بش دا

 مخورفیم :نتم رد - *



۱۳۷ 

 فقوت دشابیم رهش کیدزن هک نینمژملا یداه هناخما هجاوخ سدقم رازم رد .مدش

 رادرس هک نم ؛متشون دوب زبس رهش رد هک اراخب ریما هب لیذ رارق هب یذغاک هدومن

 هدش سدقم ماقم نیا دراو هک مسیونیم دوخ گ رزب مرتحم مع هب متسه نامح رلادبع

 یبایفرش هدمآ امش تمدخ دیهدب هزاجا امش رگ | مورب ناتسناغفا هب مراد لایخ و ما

 .موش یم دوخ تیالو مزاع نآ زا دعب هدومن لصاح

 مناوت یمن دیئاین نم دزن اد رطاح هب داد باوج روک ذم ریما دعب زور

 یماح درم نیا نوچ مدرک لایخ باوج نیا لوصو زا سپ .میامن تاقالم ار امش

 لایح لوا هدش هناور هک اجنآ زا «تسین ندید هب لیام شیور « دشابیم اه سور

 یاپ زا تسا رتهب هکنیا لایح هب متفر غ اب بوقعی هب یلو ؛موش زبس رهش لحاد متشاد

 هلصاف هب میدید ار واگ رازه هس ود هک میدوب هتفر هار فصن ًابیرقت .میامن روبع هوک

 هک دنشابیم ییاهراوس اهنيا دندرک لایح نم ناهارمه . دنتسه ارج لوغشم یرود

 لحاد میتشادن لایخ هچرگ | هتشگر ب ام همه « دنگنجب ام اب تسا هداتسرف اراخبریما

 میدوب هتفر خسرف کی ًابیرقت میدش هناور رهش فرط هب یرگید هار زا ءمیوش رهش

 لعناد نم هک دنا هتسب ار رهش یاه هزاورد رد و دنیآ یم ام فرط هب اهواگ میدید

 0 ۱ .موشن رهش
 هک دندوب هدنام دنقرمس رد هک ناهارمه و اهرک ون زا رفن نیدنچ نوچ

 لحاد نم رگا دوب هدرک لایخ اراخب ریما « دندوب هدش اراخبریما یاهرک ون لخاد

 نم هب هکنیا و دش دنهاوخ قحلم نم هب هدومن کر ت ار وا یرک ون اهنآ موش رهش

 ةيهت هدش عمح نم یاهرک ون اذهل «دمآ دهاوخ اجنیا شدوخ ناح نامحرلادبع هک

 هب تسا هتسب رهش گر زب ؛زاورد متسناد یتقو . دندوب هدید نم دورو تهج هب ینامهم

 . هدنید ار دوخ * قباسیاهرکون زا رفن کی ًاقافتا .متفر رگید هزاورد فرط

 متشون روک ذم ذغاک رد .مداد دندوب رهش رد هک مدوح یاهرک ون ناونع هب یذغاک

 هب دیدیسر نم هب رصع زورما ات رگا و «دیورب ناتسناغفا هب نم اب متسه امش رظتنم

 . دومن مهاوخ تک رح هبترای فرط

 یقباس :نتم رد - *



۱۷۸ 

 و دمحم ناج یضاق و ناخریصن لارنژ دزن ارم ةلسارم روک ذم صخش
 رگید یاهرکون زا ارم ذغاک هدومن سبح ارم دصاق اهنآ هدرب رگید یاه هرک رس

 لصاح یب مدیشک اهنآ تهج هب نم هک یراظتنا و دندرک ناهنپ دندوب رهش رد هک مه
 بش فصن زا تعاس هس . دوب یزارد یلیخ لزنم هک مدش هپترای مزاع رمالارخ آ هدش

 هک نم یاهرک ون زا رفن هد هدومن فقوت اجنآ رد زور هس میدش اجنآ دراو هتشذگ
 امش ذغاک ًادبا دنتفگ و دندیدرگ قحلم نم هب هدمآ دندوب هدرک رارف ربس رهش زا

 .مدش سویْأم یلیخ دوخ یاهرک ون یدرمان نيا زا .میا هدیدن ار

 راوس دص اراخبریما ؛میدش رانم هتلک هب موسوم ماقم مزاع زور هس زا دعب

 اهنآ میدش اجنآ دراو هک ماش تقو . دنشاب نم تاکر ح بظاوم هک هداتسرف نم بقع

 هدزناپ و دنزادنیپ هلولگ اهنآ هب مداد مکح دوخ یاهراوس هب .مدید هناخدور رانک ار
 مدرک لایح قافتا نيا زا دعب .دندومن رارف نارگید هدش یمحز و هتشک اهنآ زا رفن
 هک لباز لزنم هس هدش هناور ًاروف «تشاد تدش امرس هچرگ | «میورب ولج تسا مزال

 رگید بش هدومن یط لزنم کی هب دوب هدنای و براونا کلحپو هاچ هرق هب موسوم
 دعب زور . دشابیم راصح ءزج یرحآ ٌهبصق ود نیا .مدش هدنای دراو نتفخ تقو
 .میدش راصح دراو ؛اکبر و یچروی دابسارس هار زا اجنآ زا هدش نویلاب دراو
 تسا هدش ملطم نم ندمآ زا یتقو نکل « دشابیم رهش نيا رد اراخب ریما رسپ مدینش
 .تسا هتفر غ اد هرق قالبی هب هدیدرگ جراخ رهش زا

 اهروخ قرع و اه شک ک ايرت ٌةناح هوهق راصح بوح و هزیک اپ یاج
 یلیح نم هب تبسن شرسپ و اراخب رییما نوچ .مدرک لزنم اجنیا رد نم «دوب
 مقوم نیا رد «دندرک یم ملظ ناشدوخ تیالو یلاها هب و دندوب هدرک یراتفردب

 نیا هب .میاچب ار رهش نیا نیرومأم یاه هدرک رس یاهبسا هک هدیسر مرطاخ هب یلایحت
 مهاوخیم دیسیونب روک ذم یاه هدرک رس هب هک متفگ ناح هللادبع رادرس هب دصق

 ام اب ًاتقیقح امش ریما دیسیونب اهنآ هب زین و مرادب تبحص امش اب هنامرحم هملک دنچ
 زا هک ارج «تسا هیرون تسا هدرک ام هب تبسن هک ییانتعا یب نيا و دشابیم تسود

 وا زا اه سور «دنک یتسود راهظا یلیح امهب تبسن رگا و ؛دسرتیم اه سور
 هیهت نم هک تشون اهنآ هب نومضم نیا هب هلسارم روک ذم رادرس . دش دنهاوخ نامگ دب

 دنیايب ناح هلادبع تاقالم هب اهنآ یتقو میامن ناهنپ هدرک رس بقع ار دوخ .مدید
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 نم دیوگب اهنآ هب هکنیا زا دعب . دیامن میظعت نم هب هتشادرب ار هدرپ روک ذم رادرس

 هداز ریما امشنوچ دیوگب و دیامن میدقت نم هب هتفرگ ار اهنآ یاهبسا ولج متسیک

 هک مسق نیمه هب . دنیامنیم شکشیپ امش هب ار دوح یاهبسا اه هدرک رس نیا دیتسه |

 دور مزاع هتفرگ اهنآ زا بسا سأر شش ریبدت نيا هب و میدومن لمع مدوب هداد رارف

 .میدش نلوحیح

 شیپ و ینابرهم تهح هب هتشون اهنآ ریم هب یذغاک ندومن تکرح زا لبق

 رگا متفگ هدومن نانتما راهظا دندوب هتشاد میدقت نم هب وا یاه هدرک رس هک یشک

 مهاوخ ییاریذپ امش زا دییایب لباک هب دروح مه رب اه سور و امش نیب یتقو کی

 قاف یگنت رد ار رگید بش هدرب رس هب نامداش «راصح رد بش کی . .دومن

 هجاوح هب اجنآ زا هدومن تماقا زور شش اجنآ رد و هتفر هپت نوقزوق هب هدینراذگ

 دنوادحخ زور هس زا دعب یلو « دش ضراع نم ینابصع یادص اجنیا رد .متفر نوگلگ

 رسپ نسح هدازهاش هک متفای عالطا هدومن قیقحت اجنیا رد . داد افش ارم اود نودب

 و نغ هتق و قاتسر تایالو «هللارصنریم و یلعفسویریم وا یاهومع و هاشریم ۱

 ضیف تموکح نسح هدازهاش . دنا هدومن میسقت ناشدوح نیب هیوسلاب ار ناشعدب

 . دوب مشق مک اح هللارصنریم « دوب قاتسر مک اح یلعفسویریم «تشاد ار دایآ

 مان ملعریم مدوح رک ون رفن کی طسوت هب و متشون نسح هدازهاش هب یذغاک

 هعلاطم هتبلا .مداد عالطا نولگلگ هجاوح هب دوخ دورو زا ار وا هداتسرف وا دزن

 نداتسرف زا دعب . دشابیم نم نزردپ ردارب ریم نیا هک دنراد رطاخب ناگ دننک

 لباقم رد و نوحیج هرانک تاج هعلق زا یکی هک بآ هجروس مزاع « روک ذم ةلسارم

 زا موس زور «هدش هعلق نيا دراو زور ود ترفاسم زا دعب هدیدرگ دشابیم قاتسر

 .مدش قاتسر کاخ زا هعلق لخاد ماس تقو هدومن روبع نوحیج دور

 هدومن سبح ارم دصاق هتفریذپن هناتسود روطب ارم تاراهظا نسح هدازهاش

 هک امش یاپ رگا میا هدرک دهع هک اریز « دییامنن روبع نوحیج دور زا تشون نم هب

 تسا هدش سحن هک ار روک ذم ٌهعطق ؛ دسرب ام ک اح تاعطق زا یکی هب دیتسه ناغنا

 . دیسر نم هب هعلق نيا رد روک ذم هلسارم . دومن میهاوخ جراح دوخ تیالو زا امش اب

 نیدنج ار تاهردارب و ار وت ساپسان درمان قمحا یا :متشون باوح لیذ رارق هب

 تقو رد هکنیا لایح هب مدومن تلصوامش درمان هداوناحخ اب مدرک یراتسرپ لاس
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 امش یلصا تنیط زا ما هدرک هابتشا منیبیم الاح «دروخ دیهاوحت نم دردب موزل

 مولعم ادرف درمان مدمآ یمن اجنیا ات مدیسرتیم گرم زا رگا«تفایعالط
 .تسا رتروزرپ کی مادک رفن ود ام زا دش دهاوح

 هک هناخدور رانک هک تشاد ررقم راوس رازه نسح هدازهاش بش نامه

 « دش کیرات بوح اوه یتقو .میامنن روبع نم هک دنیامن تظفاحم درب اجنآ رد

 « دنتعادنا هلولگ اهنآ فرط هب هناخدور فرط نیا زا نم یاهلوارق زا رفن تسیب
 اهنآ هب میهاوحیم هک میتسه یدایز تیعمج ام هکنیا لایح هب روک ذم یاهراوس
 دص طقف نم .دندش ریسا ام گنچ هب اهنآ زا رفن شش و دندومن رارف مييامنهلمح

 و متشاد دوخ اب هریغ و اهقدیب نتشادرب تهج هب راوس هد و ندیگنج تهج هب راوس
 ردق ره صخش متسنادیم هچرگا ؛مدشیم لباقم نمشد رازه هدزاود اب دعب زور
 یلو «دربب شیپ زا یراک دایز رکشل ردق نیا لباقم دناوت یمن « دشاب هتشاد دایز

 هب دنوادح هک ار ینآ رق تایآ و مهدب متساوحیم ادخ هار رد ار دوخ نوح

 نم تهج هب نویلیم کی و رفن رازه هد «متشاد رظن رد تسا هدومرف هدعو نیدهاجم
 نیا زا و مدیگنجیم قشع نامه تهج هب «دوب مبلق رد ادخ قشع .تشادن یتوافت

 نیا زا رگ | متسنادیم . دش مهاوح هتشک ادخ هار رد ادرف هک مدوب لاحشوخ ینعم

 . رگا و تشک دنهاوخ ارم نغ هتق و ناشحخدب یلاها دور نوریب تمالس مناح هک رعم

 .موش لباقم سیلگنا رکشل اب دیاب «متفای تاجن مه نغ هتق و ناشخدب یلاها تسد زا

 یلو «متشادن یگ دنز دیما چیه هتشاد رظن رد ار تارطاخم نیا مامت اذهیلع
 صخش نآ دیامن تظفاحم ار یزجاع صخش دهاوخب قلطم رداق رگ | متسنادیم
 رکشل اب رگ | هک متشاد بلق توق هجرد نیا ات . دشاب هتشادن ک اب ایند مامت زا دیاب

 . دوب دنهاوح هچروم لثم نم یاپ ریز اهنآ «موش لباقم ایند مامت
 یرروش طقف تسین تعاجش راهظا «میامنیم دنوادح ددم هب ار راهظا نیا

 مرس هب هچ ره ًاحیرص ناناملسم مامت مهاوحیم « دوب هداد نم هب دنوادح هک دوب

 مه اهنآ رگا هک تسا هدش لصاح نم تهج هب هک تسا یا هبرجت نيا و میوگب هدمآ

 « داد دهاوحخ اهنآ هب یبایماک تاروما رد دنوادح « دشاب فاص ناشبلق |ادحخ هار رد

 .متسه هاشداپ هزورما هک تسا نی | نم داقتعا هجیتن رد و

 نسح هدازهاش رکشل اب هک مدش هناور هدومن ادخ رب لک وت دعب زور حبص
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 هدزاود ناشدادعت هک نمشد رکشل مدید خسرف هس تفاسم یط زا دعب .موش وربور

 ةلصاف هب هک یتقو « دنیآ یم ام فرط هب دنتشاد دوخ اب قدیب هدزاود و دوب رفن رازه
 هدنک ارپ فارطا هب ًاجردتم نمشد دش مولعم «میدوب رود رگیدکی زا یخسرف معبر

 هچ مدیمهف یمن مدرک یم رکف هچره . دشاب هدز وید ار اهنآ هکنيا لثم « دنوشیم
 یومعرسپ هک ناشعدبریم یاهراوس زا یعمج مدید نیب نیا رد ؛هدش مقاو

 متفگ دوح یاهراوس هب . دنیآ یم نانک ریبکت رگید فرط زا دوب نسح هدازهاش
 روک ذم یاهراوس لایح زا هک متفز ولخ هدرک رس رفن دنچ اب مدوخ دیشاب هداتسیا

 رگا متفگ «میا هدمآ ناخ نامحرلادبع مالس هب دنتفگ مدیسر اهنآ هب یتقو .موش ملطم

 . دییایب وا دزن هتسد هتسد ًاحردتم دیاب دیراد تعاطا وا زا امش

 نم اب هک دندومن بختنم ار دوح یاه هدرک رس زا رفن دنچ نآ زا دعب

 هب هدیدرگ بجعتم یلیح .متسه ناخ نامح رلادبع نم متفگ اهنآ هب تقو نآ .دنیایب
 بقاعت نسح هدازهاش رکشل زا دیراد لیم ایآ دندیسرپ نم زا و دنداد مالس نم

 هکلب «مناسرب لتق هب ار ناناملسم ما هدماین نم متفگ .میناسرب لتق هب ار اهنآ هدومن

 تسود دننک یم رارف هک ییاهراوس نیا رگا متفگ اهنآ هب و ما هدمآ داهج یارب

 .میگنجب اه یسیلگنا تفلاخم هب هک مربیم دوح اب ار اهنآ مه نم دنوشب

 لزنم دشابیم رهش جراح هک ریم ٌةهعلق رد هدش قاتسر هناور نآ زا سپ

 اهنآ . دندمآ نم تاقالم هب هناتسود تاراهظا و ایاده اب اه هدرک رس رهش زا و مدومن

 دهاوخ تفتلم لقاع صخش .دندرک لوبق ارم تعیب هناقداص مهاهنآ «مدومن ملخم ار

 اریز «ما هدروآ تسد هب ار رفن رازه تسیب نیا بولق زور کی رد هنوگچ هک دش

 هدومن لیام نم فرط هب ار اهبق دنوادخ زور نآ رد و تسادخ تسد رد اهبلق هک

 ۱ نم تهح هب فیاحت هداد لیکشت سلجم ناشدوحخ شیپ اجنآ یلاها و اه هدرک رس

 رازه کی و راوس رازه ود زور دنچ فرظ رد مدرک مکح اهنآ هب نم .دندروآ

 .دنتسرفب دابآ ضیف هب ار اهنآ گیپ ابابریم یگ درک رس هب هدومن رضاح فیدر هدایپ
 و مدوب هداتسرف ار وا نم هک یدصاق اب روک ذم ُهتسد هتشاد ءارجا ارم مکح نیا

 .دنتفر دابآ ضیف فرط هب هدومن تک رح دوب هدرک سبح ار وا نسح هدازهاش

 :مداتسرف لیذ نومضم هب روک ذم دصاق طصوت همه یذغاک

 ین گج دنشابیم مالسا لها هک اه ناغفا اب ما هدماین نم مالسا له یا
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 نم مکح . دییامن تعاطا نم زا اهامش همه تسا مزال اذهل ما هدمآ داهج تهج هب هکلب
 داهج هب فلکم اهام همه و میتسه ادح هدنب همه ام تسا لوسر و دنوادخ بناج زا

 ِثك ناملسم رفن کی اضما .میتسه

 هلسارم نیا !ذهل « دمآ دنهاوخ شیپ نم اب هناتسود اهنآ هک متشاد دیما نوچ

 هب هتشون اهریم و اه هدرک رس هب هلسارم زین و مداتسرف اجنآ یلاها مومع ناونع هب ار
 هدرک رس و نسح هدازهاشریم : دوب نینچ هلسارم نیا نومضم «مدرپس کیبابایریم
 اه سیلگنا تسد زا ار ناتسناغفا تکلمم ما هدمآ نم دننادب دابآ ضیف یلاها یاه
 گنج دیاب الاو اهبف مدش بایماک یمارآ هب دوخ مادقا نيا رد رگ ا .میامن صلختسم

 اه یگنرف فرصت هب مالسا لها تایالو دیراذگب دیابن دیتسه ریم اهامش همه :مییامن
 یلاها .تفر دهاوخ دابرب ام سومان و ضرع دنریگب ار ام تایالو اهنآ رگا . دتفیب

 و تایالو «قافن ببس هب و دنرادن تریغ و بصعت اهریم درک دنهاوح لایح مه ایند
 هب شوگ امش رگا «دیریذبب ارم حیاصن اهریم یا .دنداد تسد زا ار دوحخ نید

 یأر .میامن داهج رافک لثم امش اب هک تسا نیا نم فیلکت ًاحیرص دیهدن نم فرح

 اب گنج تهج هب ای دیشاب ربمغیپ و ادخ نید یماح هکنيا ای دییامن میقتسم ار دوح
 .دیوش رضاح نم

 هتفر دوخ ریم دزن هدومن هعلاطم ارم تالسارم اجنآ یلاها و اه هدرک رس

 هب اهنآ تایالو دنراذگن و دنیامن تعاطا نم زا هک تسا نیا حیحص راک دندوب هتفگ

 یتسود ریمشک ماکح اب نم هک دوب هداد باوج اهنآ ریم یلو ؛دتفیب رافک تسد "
 «دندوب هتفگ اه هدرک رس .موریم اجنآ موش میطم ناملسم رفن کی هب هکنيا زا .مراد
 دوحخ تموکح هب ار امش زگ ره «دیراد یوریپ اهودنه زا امش میتسنادیم ام رگا

 فیرشت ریمشک هب « دشاب نکمم هک یدوز ره هب مه الاح .میدرک یمن باختنا
 تفر ریمشک هب دوخ لافطا و لایع اب حادل و لارتچ هار زا هناوید ریما اذهل . دیربپ
 «هدش نم میطم اجنآ یلاها .دندنام تشیعم یب شلایع « دش توف دیشکن یلوط و
 تکلمم ما هدمآ هک متشون نغ هتق ریم دارم ناطلس ریم هب یذغاک زور دنچ زا دعب
 تیالو زا دیراذگ یم ارم ایآ .میامن صلختسم اه سیلگنا تسد زا ار ناتسناغفا

 ؟ داد دیهاوخ ددم دوخ رکشل و لوپ هب ارم و میامن روبع امش
 زا ار اهنآ ای میزیخرب اه سیلگنا تفلاخم هب میرادن تردق ام تشون باوح
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 متشون نم .دییامن روبع ام تیالو زا میراذگب ار امش میناوت یمن اذهل .ميناجنرب دوخ
 امش اب دیاب سپ « دیا هدش تسدمه رافک اب تسا مولعم « دیراد هک هدارا نيا زا

 هب تاج هعقر رازه کی بیرق اذهل .مهد رییغت ار وا لایخ متسناوتن یلو «میامن داهح

 هک مهدیم عالطا امش هب ناتسناغفا یلاها یا :متشون لیذ رارق هب خلب رک اسع ناونع

 امش اب میايب دراذگ یمن دارم ناطلسریم نکل «ما هدیسر قاتسر هب هدش خلب مزاع نم

 دوب شیورد سابل هب سبلم هک یصخش طسوت هب ار تاح هعقر نیا .موش قحلم

 و رباعم و دجاسم رد ار تاج هعقر نیا مداد لمعلاروتسد وا هب و هداتسرف

 نم فرط زا هدید ار تاح هعقر نیا ناشدوح اجنآ یلاها و دنزادنیب اه هناخ زابرس

 .تعااس دنهاوح ار دارم ناطلس راک

 البق *هکنانچ «میامن نایب یحرش ناشحدب تالاح زا دیاب عقوم نيا رد

 ناخ قاحسا رادرس و نأخ رورس رادرس دوخ یاهومعرسپ هب دش هتشاد راهظا

 زین و مدوب هداد گنشف رازه هدزاود و رپ هلابند و گنفت هلول تصش و رفس جراخم

 هک مدوب هداد لمعلاروتسد هداتسرف اهنآ طسوت هب نامک رت مدرم ناونع هب یتاجتشون

 مالغ هب موسوم یصخش هک میامن حیرصت دیاب .دنوش ناتسک رت مزاع دنقرمس زا

 و هتفای اقترا یلینرک بصنم هب ناخ یلعریش نامز رد ک درو ٌهفیاط زا ناخردیح

 هک :ینامز .تشادار بصنم نیمه هیلاراشم دیسر تراما هب ناخ بوقعی هک ینامز

 مالغ «تفریذپ لباک هب ترافس تمس هب ار یرانویک یئولرس «ناخ بوقعی دمحم

 تیرومأم نیا رد ناخردیح مالغ نیا .تشاد ررقم خلب یامرفنامرف ار ناخردیح

 ار یرصان ناخ نیدلازعم مالغ و ناغربش مک اح ار شابلزف ناخریدغ دوع هزات

 .دندوب هدرک ررقم هچغآ مکاح ار رورس دمحم «لپرس مکح

 . ناخ سودقلادبع و ناخ قاحسا و ناخرورس دمحم میاهومعرسپ یتقو

 نودب ار هیشابلزغ راوس رازه هس ود ناخردیح مالغ «دندیدرگ ناتسک رت دراو
 تو زا لبق میاهومعرسپ دنیامن ریگتسد ار اهنیا هک هداتسرف هنایفخم مدرم عالطا

 زا و دنتفر ناغربش فرط هب هتشاذگ ار خلب هار دنتشادن گنج هوق نوچ هدش علطم

 روک ذممک اح درادلامتحا و دنتشون یذغاک دوب شابلزق هک ناغربش مک اح هب هار نیب

 هحنانح تم رد #*
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 یلیح بش زا دندش ناغربش دراو اهنیا یتقو هک ارچ «دشاب هداد یددم دیمااهنآ هب

 ار مک اح هتفر رهش هب دوب هدرک هدارا ناخرورس تسا هدوب کیرات و هتشذگ
 « دندوب هدرک منم هنالقعیب مادقا نيا زا ار هیلاراشم شیاهردارب . دیامن تاقالم

 ارم دوب هتفگ هدومن لمع مان یلع تبرش دوخ رکون رفن کی تحلصم هب یلو

 شرک ون و هیلاراشم اذهیلع .دز مهاوخ هلولگ هب ار امش الاو مورب هعلق هب دیراذگب

 «دیتسیک دنا هدیسرپ . دندرک بابلا قد و دراو رهش ٌهزاورد هب . دنتفر هعلق هب اهنت
 .ما هدروآ ناغربش مک اح تهج هب ناحخردیح مالغ لارنژ زا یذغاک دوب هداد باوج

 وا زا هتعانش ار ناحخرورس لوارق یلو «دنا هدومن هزاورد لحاد ار اهنآ ًاروف

 وا دوخ هدارا زا هیلاراشم ؟تسیچ رهش هب ندش لحاد زا امش دوصقم دوب هدیسرپ

 ریگتسد ار امش مکاح الاو دیدرگرب اجنیا زا دوب هتفگ لوارق هدومن قوبسب ار
 تعاطا امشب اجنیا یلاها و نم دییی دوخ یاهراوس اب ادرف رگ و دوم دهاوخ

 ۱ . درک میهاوح
 هب ییانتعا ما هتفرگ ار ناشخدب دوب هدینش ناخرورس ًانمض هک ییاجنآ زا

 یاپ و تسد موریم «تسا هدومن توعد ارم اجنیا مک اح دوب هتفگ هدرکن فرح نیا

 یاپ و تسد تفر مک اح دزن هک نیمه هصالح .میامن تعاطا وا هب هدیسوب ار وا

 ار هیلاراشم وا یاهراوس و لینرک رفن کی طسوت هب ظفحلا تحت هتسب ار ناخرورس

 نیا . داتسرف ناخردیح مالغ دزن فیرش رازم فرط هب هنزرا تشد هار زا هنایفخم

 رفن کی رت شیپ هدش یدادهد دراو حبص ع ولط دوخ تخبدب ریسا اب اهراوس
 لارنژ . دهدب عالطا وا هب هرقف نيا زا هک دنداتسرف ناحخردیح مالغ دزن ار دصاق

 رتهب هک دوب هتفرگ رارق نيا رب ناش یار هدومن تحلصم دوخ یاهریشم اب روک ذم

 و ناتسهوک فیاوط رگاهک اریز «دنرادرب نایم زا ار ناخرورس أورف ثسا

 نیا بسحررب .تسا شاشتغا میب دنوش علطم ناغربش رد وا دورو زا هیکبزوا
 مالغ رابرد یلاها زا رفن کی اب ار یمان ناوضر دوح ریزو نا ردیح مالغ تحلصم
 یارجا مه هیلاراشم . دنیامن لوتقم ار روک ذم رادرس هک تشاد ررقم مان نیدلازعم

 رس هتشاد نوفدم یدادهد رد یراویدریز زا ار ناخرورس شمن هدومن ار مکح نیا
 .دندرب ناخردیح مالغ دزن دنا هتشاد ءارجا ار مکح هکنیا توث هب ار وا

 ناخرورس زا یربح هکنیا نودب ناخ قاحسا و ناخ سودقلادبع نیب نیا رد
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 هب هدش ملطم ناحخ روالد هب موسوم هنمیم یلاو . دنتفر هنمیم فرط هب « دنیامن لیصحت

 یلاها .دنرب وا دزن هدومن ریگتسد ار اهنیا داد لمعلاروتسد هینامک رت یایاعر

 ناخ نامحرلادبع یاهومعرسپ اهنیا دنتفگ هدومن عانتما رما نيا زا هینامکر ت

 راوناخ رازه ود و میرضاح وا یرازگتمدخ رد میراد ندب رد ناج ات « دنشابیم

 ریگتسد ار اهنیا دوب لیام هنمیم مکاح هک اجنآ زا .دندش ممج اهرادرس نیا رود

 ار اهنآ ناحخ پویا دمحم اجنآ رد هک دومن تاره نتفر هب بیغرت ار اهنآ « دیامن

 ۱ ۱ . دیامن راتفرگ

 نم رکشل «تشون دارم ناطلس هب «ناخرورس ندیسر زا دعب ناحخردیح مالغ

 ناح نامح رلادبع اب ار راک نیمه مه امش مراودیما دیناسر لتق هب ار ناخرورس

 باوج دارم ناطلس یلو « داتسرف دیهاوخ نم دزن ًاسوبحم ار وا ای درک دیهاوخ
 ۱ .تسا هاتوک وا زا متسد «تسا ناشعندب رد ناخن نامحرلادبع نوچ داد

 هداتسرف دابآ ضیف هب ار ابابریمهک دنراد رطاح هب ناگ دننک هعلاطم هتبلا

 ود ات دیامن تعحارم ناتسک رت رکشل اب متشون هیلاراشم هب زور دنج زا سپ .مدوب

 یقرت ایند رد مالسا لها دنهاوخ یمن هک نغ هتق یاهریم اب هدومن اجکی ار رکشل

 ار دوخ ات دیابب دابآ ضیف هب امش تسا رتهب داد باوج ابابریم .مييامن داهج دنیامن

 هک ار رمع دمحم ریما اذهل .میوش نغ هتق مزاع نآ زا دعب « دییامنب اجنیا یلاها هب

 دوح اب راوس رازه ود و اه هدرک رس یضعب اب مدوب هتشاد ررقم قاتسر مکاح

 .مدومن تماقا اجنآ رد هدشوک ارا هب موسوم ماقم هب دراو هدومن تک رح ًاروف هتشادرب

 هک هنهرب مین صخش تفگ هدرک رادیب ارم یچ هوهق «مدوب هدییاوخ یتقو بش

 ؛مدومن راضحا ار روک ذم صخش .دیایب امش دزن دهاوحیم دوشیم مولعم هناوید

 متسه ذغاک نیا ةدنسیون هک نم» :دوب نیا شنومضم هک داد نم هب یذغاک هیلاراشم

 یاه هدرک رس رفن دنچ اب ناخابابریم ما هدینش و مشابیم یناغفارحات رفن کی
 اه یسیلگنا دزن هدومن ریسا ار امش هک تسا هدومن تحلصم ریبد و ناشحدب

 ضیف هب هللا ضحم «دنامب یقاب اهنآ هداوناخ رد ناشحخدب تموکح اهدعب هک دنتسرفب

 حبص . .مدرب رس هب لایخ رد بش مامت و مدش ناشیرپ یلیح نم ۰ دییاین دابآ

 مدرک تروشم اهنآ اب هدومن راضحا قاتسر یاه هدرک رس اب ار رمع دمحمریم

 یمارح هب کمن درمان صخش ابابریم دنتفگ ذغاک هظحالم زا سپ مه هیلاراشم
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 . دشاب قدص هب نورقم وا راهظا هتشاد تحص رجات فرح تسین کش « دشابیم
 مهاوخن دابا ضیف هب اذهل مراد ینمشد ابابریم اب هشیمه نم تفگ رمعدمحمریم
 ابابریم زا یسرت هک اریز «دیراتخم دییامن تعجارم دیهاوحیم رگامتفگ «دمآ
 قاتسر هب هتشادربار دوح یاهراوس مداد هزاجا رمعدمحم ریم هب نیاربانب .مرادن

 وا اب مه ار ناع هلادبع رادرس زین و دیامن تظفاحم ار اجنآ هدومن تعجارم
 مدوخ و دهدب زین عالطا نم هب هدوب هیلاراشم تاک رح بظاوم ًانمض هک مداتسرف
 .مدش دابآ ضیف مزاع هدومن ادخ رب لک وت

 رازه شش مدید هدیسر ناک رز هب موسوم هوک هب خسرف دنچ یط زا دعب
 هب مداد مکح دوح یاهراوس هب .دنیآ یم ام فرط هب ابابریم یگ درک رس هب راوس
 هنامصح نم هب تبسن اهراوس دیدید امش رگا موریم ولج مدوح متفگ . دیتسیا
 یمرگ روطب مدید متفر ولح هتحات بسا دعب : دییامن کیلش امش دیاب دندومن تک رح
 .دندش قحلم نم هب دندمآ مدرک هراشا دوخ یاهراوس هب .دندرک ییاریذپ نم زا

 یاهراوس امش ما هدینش متفگ دابآ ضیف یاهراوس هب هدش هناور نانک تبحص ًاقفتم
 بسا لوغشم روک ذم یاهراوس .منیب هب ار امش نتخات بسا مراد لیم دیتسه یبوح

 نیا هب . دیریگبار ابابریم رود متفگ دوخ ناهارمه هب یناغفا نابز هب نم « دندش نتعات
 ناهارمه هب هدش دابآ ضیف دراو هکنیا ات دوب ام طسو رد ابابریم و میتفر یم مسق
 ررقم هزاورد یلوارق هبار راوس یس و دنوش فرصتم ار هعلق هک مداد مکح دوح

 ریسا ارم ارج هک دیسر ابابریم هب ابابردیح مالغ زا یذغاک زور هس زا دعب

 سأر راهچ و تعلخ اب اراخب ریما زا یرگید ذغاک .تسا هداتسرفن وا دزن و هدرکن
 . دسر هیلاراشم هب الط قاری بسا

 هدرک دهعت و تسا نم هاوحآوه ناخردیح مالغ لارنژ دوب هتشون اراخب ریما
 رارف هیسور زا ناخ نامحرلاذبع ًاروف دیاب اذهل . دراپسب نم هب ار تیالو نیا تسا
 هب دقتعم هک ابابریم .تشاد دهاوخن صاصق دناسرب لتق هب ار وا سک ره «تسا هدومن
 هب ار ناشحدب یلاها «دوب اهنآ لاوما و لومتم نامدرم دقتعم طقف و دوبن ؛دح

 ۱ . درک یم اوغا نم تفلاخم

 لوبق .تسا دایز کبک اجنیاهک میورب راکش هب دییايب تفگ دمآ یزور
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 نم اب دنرضاح تقو هچ رکشل تسا هدش رارق *هکنانچ مدیسرپ وا زا یلو مدرک

 هک مهدب هوشر مدرم هب ات دیهدب نم هب یفرشا رازه تسیب دیاب داد باوج «دنورب "

 هاگن اه یسیلگنا اب گنج جرح تهج هب مراد هک یلوپ متفگ .دوش رضاح رکشل

 ؛مرادن مزال دیايب نم اب تمدحخ تهج هب و دریگب هوشر هک #یراوس و ما هتشاد

 عمج نم رود قاتسر یلاها رازه هد و نغ هتق یلاها زا رفن رازه هد ًالعف هک اریز
 دنهاوخ قحلم نم هب ناتسناغفا مدرم اهرازه موش لباک دراو هک نیمه و «دنا هدش

 زا رپ دشابیم الط زا رپ درک یم لایخ قمحاریم هک ییاهقودنص عقاو رد . دش

 .مدوب یفرشا رازه کی یاراد طقف ایند ٌهمه رد تقو نیا و دوب گنشف

 هک دندومن هبنتم ارم اه یناشع:دب زا رفن دنچ یلو «میدید راکش ٌهیهت هصالحن

 هداد رارق دوخ یاه هدرک رس و ریید اب و دراد تنایخ لایخ امش هب تبسن ابابریم

 زا رفن یس هب «هرقف نیا ع امتسا زا سپ . دنناسرب لتق هب و ریگتسد ار امش ادرف تسا

 بظاوم مداد لمعلاروتسد اهنآ هب و دنیايب راکش هب نم اب مداد مکح دوح ناهارمه

 . تک ر ح ریم فرط هب ار دوخ گنفت نم ات یلو « دنشاب کیلش رضاح هدوب ابابریم
 هوک فرط مزاع ابابریم قافتا هب لمعلاروتسد نیا نداد زا سپ. دییامنن کیلش مهدن

 ۱  .میدش

 هدایپ . دندش قحلم نم اب حلسم راوس دصناپ میدید میدیسر هوک یاپ یتقو
 هب دشن هدید یکبک نوچ .دندوب حلسم دنوریم گنج هب هکنیا لثم مه ابابریم یاه
 مدینش مدرک تکر ح ناشحدب زا یتقو متفگ دوب نم پچ تسد فرط هک ابابریم
 اجب تمدخ نسحاهنآ هب هداتسرف اه سیلگنا دزن هدومن ریساارم دیراد لایح امش

 دعب دمآ دهاوخن امش تسد هب رتهب عقوم نیازآ دراد تحص فرح نیا رگا دیروآ

 نم ناهارمه زا رفن تسبب و مدومن هلاوح ابابریم ٌةهنیس فرط هب ار دوخ گنفت

 هدیسرت ابابریم ناهارمه . دندرک هلاوح ابابریم ناهارمه فرط هب ار دوح یاهگنفت
 ۱ ام رب ار وا امش «میتساوح یمنار دوح ریم هک :اهام .دیشکن ار ام دندیشک دایرف

  یمادقا رگید هدش یضار ابابریم هب تبسن اهراوس راهظا نيا زا .دیداد رارق ریما

 هحنانج نتم رد -#*

 یاهراوس *نتم رد -
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 .میدومن تعحارم رهش هب هدرکن

 مداتسرف دوب قاتسر یاههدرک رس زا یکی هک ار زیزع ناشیا زور هس زا دعب

 .میوش لوغشم ینارذگ شوح هب رگیدکی اب بشما دیابب هک دیامن توعد ار ابابریم

 ار وا نم یاه لوارق یلو « دمآ نم لزنم هب حلسم رفن دصیس هارمه هب ابابریم
 ردق نیا درادن یموزل تسین هنالوقعم تک رح نیا دنتفگ وا هب « دوش لحخاد دنتشاذگن

 تبسن هدش ریفتم روک ذمریم . دنوش لحاد امساب رفن یس « دیشاب هتشاد دوح اب مدآ

 فرصت ار گرا هیربج هوق هب داد مکح دوح یاهراوس هب هدومن یشاحف اه ناغفا هب

 هزاورد «ابابریم ناسک .دشکب کیلش روپش داد مکح دوخ یچروپیش هب و دییامن

 کی. دندومن لفقم ار یمود هزاورد هتسشن بقع نم یاه لوارق هتفرگ هبلغ هب ار لوا

 و خارف سابل اب نم میدش هابت دیاهتسشن هج دروآ ربح هدیود نم یاهرک ون زا رقن

 ب هتساخرب او متد دوخ بیچ رد لو شش کی طقف دو هتسشن هدوشگ رمک

 ارم هکنيا زا لبق رگا .موشیم لماش مدرم اب هتفر نوریب نم اذهل «تسین نکمم

 دنتشک الرم رگا و «دنام میهاوخ تمالس متفرگ ار ابابریم ندرگ متسناوت دنسانشب

 هزاورد زا دعب . دیناد دوخ دیگنجن هاوخ و دیگنجب هاوخ .مراپسیم |ادح هب ار امش

 نودب هناتخبشوخ .مدومن ناهنپ دوخ ٌةهبج نیتسآ ریزار دوح لول شش هدمآ نوریب

 وا ندرگ بقع زا هدیسر ابابریم کیدزن هتشذگ مدرم همه نابم زا دسانشب ارم هکنيا
 یناغفا نامه نیا « ریگب الاح متفگ هتشاذگ شاهقیقش هب ار دوخ لول شش هتفرگ ار

 ار هلول شش الاو زادنیب ار دوحخ ریشمش شاب دوز و یدادیم مانشد وا هب هک تسا

 .میامنیم یلاح
 دوحخ لول شش امش تفگ هتشاذگ ار هبال و زحع یانب هدز یدایرف ابابریم

 ات مدیناجیپ تحس روطب ار وا نم یلو ؛مزادنایم ار دوخ ریشمش نم دیرادرب ار

 زا هدب مکح دوح ناسک هب متفگ تحادنا نیم ز هب ار دوخ ریشثمش دش روبحم هکنيا

 متفگ دوح یاهرک ون هب یناغفا نابز هب نم «دومن ارجا ارم ؛تفگ . دنوش جراح گرا
 ةناح هب هناتسودار امش هک نم متفگ ریم هب تقو نآ .دنوش فرصتم ار ولج ؛هزاورد

 یلاها نآ زا دعب دیدومن تک ر ح هناودع روط نیا ارچ امش مدرک توعد دوحن
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 کمک هب ای دیگنجب نم کمک هب دیتسه رضاح ایآ متفگ هتشاد بطاخم ار ناشع دب
 هب اهنآ ریم دندید هک مدرم . دهدب تک رح ار دوخ تسد دنآوت یمن هک درمان نا

 هناحن هب مداد مکحاهنآ هب اذهل «میرضاح امش کمک هب دنتفگ تسا نم رادتقا ؛هضبق

 مدوح . دندش قرفتم هدومن ارم مکح لوبق غدرم یتقو . دنیامن تعجارم دوحخ یاه

 رضاح ماش نم تهج هب متفگ شیاه لایع هب هدرب شا هناح هب راوس رفن هد اب ار ریم
 ۱ . دییامن

 تهج هبهدومن تحارتسا یبوخه هدرک تمجارم گرا دعب زور حبص
 هک مرادب راهظا دیاب عقوم نیا رد مدروآ اجب ار دنوادح هنارکش دوخ یتمالس

 ود نیانیب مدرک یعس یلیح «دندیزرویم داسف رگیدکی اب رمع دمحمریم و ابابریم

 راهچ اب رمع دمحمریم و مدرب شیپ زا ار راک رمالارخآ و میامن حالصا ار رفن

 .دمآ دورف نزوج هب موسوم ماقم هب رهش جراح رد هدمآ دابآ ضیف هب رفن رازه
 دیدجت نیا توبث هب میهاوخیم دنتشاد راهظا هتشون نم هب یذغاک هیلاراشم یاهریم

 سلجم نيا رد مه امش میراد شهاوخ و میهدب تافراعت یضعب رگیدکی هب یتسود

 ولج رد .متسشن ریما ود ره نيب و متفر هتفریذپ ار اهنآ توعد . دیشاب هتشاد روضح
 اهریم هکنيا زا سپ .دندوب هتشاذگ نیریش یاه هجناوخ و گرزب دنق هلک کی ام

 تفگ نم هب ًازنط ابابریم « دنتخادنا تعلخ رگیدکی شود هب یتسود تادهعت زا دعب
 دوح نیب ار گرزب دنق هلک نيا میناوتیم «میداد تسد هب تسد ردارب ود ام هک الاح

 راک نيا متفگ «تسا نم هب تبسن شدوصقم متفایرد هیلاراشم راهظا زا .مييامن میسقت

 .دنربب ار دنق هلک مداد مکح و تسا لکشم یلیخ

 هب دیاش هک مدوب ناشیرپ یلو «مدمآ نوریب اهنآ دزن زا تعاس دنج زا دعب

 و مدرک یم تکرح رد دیک ات هزور ره. دنشاب هدوب تامادقا لوغشم نم تفلاخ

 مدوب هداد راشتنا خلب رد ًالبق هک ار یتاج هعقر تقو نيا رد . دندروآ یم رذع اهنآ

 میهاوخ یم هک دنداد عالطا ناخردیح مالغ هب هدیسر یماظن نابصنم بحاص تسد هب

 مالغ . دشابیم اه یسیلگنا تسود هیلاراشم هک اریز «مییامن داهج دارم ناطلسریم اب

 ناطلسریم تیالو ندش فرصتم تهج هب یبوح ٌناهب نيا هک درک لایح ناخردیح

 فئاخ متسه اه یکیدزن نیمه هب مه نم نوچ درک یم نامگ زین و دشابیم دارم
 ناشعدب یلاها دراد لامتحا و دنروایب هلمح نم هب وا رکشل ادابم هک دش مهاوح



1۰ 
 . دنیامن ریگتسد ارم

 و رازه و ماظن هدایپ جوف جنپ اب ار دوخ رادرب رسب هیلاراشم اذهیلع

 نیا یتقو . داتسرف دارم ناطلسر یم گنج هب *هناخپوت یرطاب جنپ و راوس تسیود
 دنتفگ یم #هدرک هرک ادم ناشدوخ نیب رکشل یاهراوس « دندش ناخیلات دراو رکشل

 ام اب دیایب دادن هار ار ناخ نامح رلادبع هک اریز «دومن هیبنت ار دارم ناطلس ریم دیاب

 و ابابریم هب هدش علطم هرقف نیا زا دارمناطلس .میورب اهسیلگنا داهج هب هدش لماش

 رکشل الاو دیرادن هاگن دوخ دزن نیا زا رتشیب ار ناح نامحرلادبع تشون دمحم ریم

 « دیسر نم هب دارم ناطلسریم زا مه یذغاک . دومن دنهاوخ یفالت نم و امش زا خلب

 .میامن ییاریذپ امش زا مرضاح دییابب نغ هتق هب دوب هتشون

 دوب هتتشون دمحمریم و ابابریم هب ناطلسریم هک هلسارم باب رد نوچ
 باب رد ناطلسریم مدرک لایح هدش ریحتم یلیخ ذغاک نیا لوصو زا متشادن یعالطا

 ارم هداد لایح رییغت ًاتبقن تسا هدش روطچ الاح تشاد ضارتعا ًالبق نم نتفر

 نم هب ار بلطم قدص ما هداتفا کش رد نم دید هلسارم لماح نوچ . دیامنیم توعد

 مزاع ادرف نیمه تسا نینچ هک الاح متفگ . درک نایب ار قوف هرقف هدومن راهظا

 مهاوخ بقع زا تفگ ابابریم یلو «دیایب نم اب دیدرگ رضاح دمحمرریم . دش مهاوح
 تهج هب گنفت هاجنپ و قاری و نیز اب بسا سأر هاجنپ مداد مکح ابابریم هب . دمآ

 . دروایب دوح اب دندوب هدش قحلم نم هب هدمآ زبس رهش زا ًاحردتم هک ناغفا رفن هاجنپ

 دراو تسا مشق هب موسوم هک ناشعخدب رهش هب هدش مزاع زور ود زا دعب

 ؛داتسرف هچرگ ا .مدومن لزنم رفعج ٌةهعلق هب موسوم هنهک هعلق هب هار نیب رد .مدش
 ات مور یمن متفگ هدومن راکنا نتفر زا نم «مورب ولج تشاد رارصا دارم ناطلسریم

  میامن هحماسم دوب نیا مدوصقم . دنوش قحلم نم هب هدمآ قاتسر یاهراوس و ابابریم

 .دوش هیبنت ًالماک دوب هدرک لطعم ارم هکنیا تهج هب دارم ناطلسریم ات

 و لایع اب هدروخ تسکش خلب رکشل زا دارم ناطلسریم دیسر ربخ زور شش زا دعب

 ۱ تسا پوت هدارع یم ربرب هناخیوت یرطاب جنپ و پوت هدارع ششم هناخپوت یرطاب کی م

 هدیدرگ : :نتم رد
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 .تسا هدومن رارف بالق *قباسریم

 زا . دنشابیم کیدزن و دنیآ یم ام فرط هب دنا هدومن رارف هک اهنیا دیسر ربخ دعب
 زا نم بناج زا هک مداتسرف راوس لهچ اب ار نا هلادبع رادرس ربخ نیا ندینش
 روطب نم اب رگا متفگ مداد یلست اهنآ هب دندش دراو یتقو «دنیامن لابقتسا اهنآ

 ک ولس ینابرهم روطب امش اب و دیسر دهاوخن تیذا امش هب دییامن تمدح یرادافو
 ًاددجم مدیسر دوح رادتقا هب یتقو هک مداد هدعو دارم ناطلس ریم هب و دومن مهاوح

 و ناح هللادبع رادرس اب ار هیلاراشم و دومن مهاوخ ضیوفت وت هب ار نغ هتق تموکح
 یعمج رطاح و نانیمطا مدرم هب نم بناج زا هک مداتسرف ناخیلات هب راوس دصشش
 .مدش ناخیلات دراو زور ود زا سپ هدومن تکر ح اهنآ زا دعب ًأروف مه مدوح . دنهدب

 یقباس :نتم رد *



 ناتسناغفا تنطلس هب ناخ نامحرلادبع ندیسر

 ناخملات هب دورو -۱

 هک خلب رکشل رگید فصن اب ناحخردیح مالغ دوب شیپ رد تاعقاو هک یتقو

 اب هیلاراشم . دوب گنج لوغشم دندوب هدیروش وا رب ناخرورس رادرس نتشک ببس هب

 هدایپ رازه کی و ماظن هراوس رازه هس و ( پوت هدارع هدجه) هناخپوت یرطاب هس

 تسود ریما مدح و مردپ هک لپ هتخت ٌةعلق رد نایشروش . دوب هتفر لپ هتخت هب فیدر
 هدش روصحم « دوب هدیسر مامتا هب لاس جنپ تدم رد و دندوب هدرک انب ناحخ دمحم

 ةعلق باب رد مدوب هلاس هدزاود ًابیرقت هک یمایا هک مراد رطاح هب الاح .دندوب

 مدوب هلاس هس و لهچ هک عقوم نیا رد و مدینشیم ار تارکاذم نیا روک ذم

 مشاب هدینش زورید هکنیا لثم . دوب هدنام مرطاح هب نینچ دوب هدش هک ار یتارک اذم

 و دورب ام تسد زا لباک یتقو کی رگا هک دوب نیا روک ذم ةعلق یانب زا دوصقم
 رضاح ار اجنیا یتنطلس هداوناخ تظفاحم تهج هب میشاب هتشاد مزال حراح رد یهانپ

 . دندوب هتخاس مکحم و بوح یلیح ار روک ذم ٌهعلق تهح نیا زا «میشاب هتشاد

 دندوب هعلق لحناد هک نایشروش هب هدش دراو هعلق حراخ رد ناخردیح مالغ

 دندربن هفرص نیفرط زا کی چیه هک ینالوط گنج زا دعب یلو « دومن کیلش هب مکح
 ناحنردیح مالغ تفلاخم هب یلو «میتسین یغای ام دندرک دایرف دنلب زاوآ هب نایشروش
 هتشک یداو هد رد ار امش و ام هاشداپ رسپ هکنيا ببس هب «میگنحیم اه شابلزغ و

 تاملک نیا ندینش زا .میشاب رادافو نامدوحت یتنطلس ةداوناح هب دیاب اهام . دنا

 هلمح اه شابلزغ و روک ذم لارنژ هب هدومن فوقوم ار گنج ناحردیح مالغ رکشل

 رارف فیرش رازم فرط هب دوخ ناهرمه زا رفن تسیود اب روک ذم لارنژ . دندومن

 مالغ هک دندرک دهج و دج بقاعت رد نانچ هدومن بقاعت ار اهنآ رکشل و دندرک

۵ 
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 و لایع هدومن رارف اراخب هب هتشذگ ودبآ رذگ زا نوحیج دور زا ٌاروبجم ناخردیح

 ار اه شابلزغ لاوما و وا لاوما اهزابرس .تشاذگ اهزابرس بسد هب ار دوخ لاوما

 نابصنم بحاص زا رفن ود نایشروش .دندومن ریسا ار اهنآ ياه لایع هدومن جارات

 . دنتشاد ررقم هدرک رس دوح رب هداد تاجن سلجم زا ارم

 تاعقأو نيا زا یدوز هب هچغآ و لپرس و ناغربش و نغ هتف میقم یاهرشی

 ریگتسد دوب هتشاد ررقم ناخردیج مالغ هک ار ییاهبصنم پحاص ماهت هدش علطم

 هک یتقو .مدش ناخیلات دراویمشق رازه ود و یقاتسر رازبه شث اب نم . دندومن

 وا یاه لارنز و نا ردیح مالغ هدازردارب هب زودنق رکشل

 ددشت زا هک دز هلولگ هب ار دوخ ناخردیح مالغ و هدازردارب و دنتخیرگ وا نابصنم

 نم .دندومن مالس هدمآ نم دزن رکاسع مامت نیا زا دعب .دیامن هدوسآ ار دوح اهنآ

 تاجن رافک تسد زا ار تیالو نيا هک یرداق یهلا متفگ هدروآ اجب رکش هدجس
 لها هب و یهدب ازس دنا هدش تسدمه اهنآ اب هک ار یناسک یراد تردق و یهد

 . دیشابیموف تردق دی رد توقف قلطم رداق نيا .ییامن تنواعم مالسا

 تالسارم اب ار ناح هلادبع رادرس دندش قحلم نم اب هک رکاسع نیا یتقو

 راهظا اهنآ یرادافو تهج هب و داتسرف دوب هدنام یقاب زودنق رد هک یرکشل دزن

 و مینادیم دوحن یاضعا و ینید ردارپ ار امش همه هک متشون اهنآ هب و مدومن نانتما

 و دیامن یسرپلاوحا امش زا هک مداتسرف امش دزن ار ناع هللادبع رادرس متشون زین

 رد یدنچ دیاب هک اریز ؛میسرب رگیدکی تامل هب ات دناسرب امش هب ارم یتمالس زح
 تماقا ناخیلات رد مدوح .میامن دوخ تهح هب لوب و هقوذآ ٌةیهت هدومن تماقا احنبا

 زا اجنآ رکشل تفر زودنق ؛هناخدور فرط هب هلسارم نیا اب ناح هلادبعع رادرس هدومن

 راهظا تهج هب و دندومن یزاب شتآ ودرا رد هدیدرگ دونشوخ نم ذغاک ندیسر

 متحخ (ص) لوسر ترصح سدقم ح ور یدونشوح تهح هب هداد اهینامهم دوخ فعش

 اه سیلگنا تسد زا ار ناتسناغفا یاه ناملسم هک دندومن تلئسم دنوادح زا هتفرگ

 دهذب ترصن اه سیلگنا رب ار ام ای هک دندومن تساوعرد دنوادح زا و دهد تاجن

 هک دیسر نم هب روک ذم رکشل زا هلسارم و نادرگ لیام ام فرط هب ار اهنآ بولق اي

 امش و تسام اب دنوادحخ میراد نیقی ام دندوب هتشاد راهظا هتفگ کیربت نم دورو زا

 ۱ . دیهد ِتاجن ریغ بحاص یاپ ریز ندش لاماپ زا ار اهامهک تسا هداتسرف ار
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 تسا هتشاد هحوتم نم فرط هب ار بولق هک یدنوادخ تمحرم نیا تهج هب

 « دیسرن هیلاراشم یلو «مدش دابآ ضیفریم ؛ابابریم رظتنم زور ود هدومد هیرکش
 باوح هیلاراشم ؟ دیا هدشن قحلم م هب ارچ مدرک راسفتسا هتشون وا تهج هب هلسارم
 میلست امش هب رکشل هک اریز «موش قحلم امش هب نم تسین مال رگید لاحلا تشون
 دهاوح ًامش دزن نمالاو دییايب نم دزن دیاب هک متشون ار وا ٌهنسارم باوج . دنا هدش
 اب دیاب دبال هک دنداد حالص نینچ هدومن تحلصم دوخ یاهریشم اب هیلاراشم . دمآ

 نیا تحلصم ادهل میامن بارخن ار وا هداتسرف رکشل تسا نکمم الاو دوش قحلم نم

 قحلم نم هب داخیلات رد دوخ ناهارمه رفن رازه شش اب هدومن لوبق ار صاخشا

 .دیدرگ

 یاه هدرک رس اب ار دارم ناطلسریم و رمع دمحمریم و ابابریم دعب زور
 بطاخم ار اهنآ دندش رضاح یتقو . دنوش رضاح نم رابرد هب هک مدومن توعد اهنآ

 هدمآ داهج یارب نم «تسا هنوگچ مقوم نيا رد نم تلاح دینادیم امش متفگ هدومن

 بسحرب تکلمم نیا یاهنارمکح مامت دیاب دنرادن هقوذآ ولوپ ام رکشل و ما

 دیاب هناخ ره دنیامن ییاریذپ اهراوس زا دیاب ایاعر و دنروایب یلوپ ناشدوخ تانوئش
 چیه رگیدنآ زا دعب «دنیامن میدقت وج ای مدنگ هسیک کی و دنفسوگ سأر کی
 و دنهدب ار هرقف نیا باوح ادرف ات مدرک شهاوخ و تشاد میهاوخن اهنآ هب یتمحر

 .مدومن صح رم ار اهنآ

 فرط هب امش تک رح زا دعب هک متشون یذغاک مه ناخ قاحسا رادرس هب

 نم هک ینامز ات امش رگا دش مهاوخ فوعشم مرادن امش تالاح زا یعالطا هنمیم
 یوخدنا تشد هب ذغاک نیا دیریگب هدهع هب ار اجنآ تاروما متسه راک لوغشم اجنیا
 ضحم ما هدش فرصتم ار نغ هتق و ناشعدب دوب هدینش نوج هدیسر هیلاراشم هب

 ربخ اجنآ زا هدمآ فیرش رازم هب هزور هس هدومن تک رح ًاروف هلسارم نیا لوصو
 نیا رد .میرادن هقوذآ اجنیا رکاسع تهح هب تشاد راهظا هتشون نم هب ار دوخ دورو

 هیهت ًالعف و هتفریذپ ار امش شهاوح هک دیسر نم هب اه هدرک رس و اهریم ماغیپ نیب

 هک هزادنا ره ات میرضاح دیهدب تاحن یحراحخ نمشد گنچ زا ار ام دیهاوحخیم
 امش تهج هب لوپ مه اهدعب دوش مزال رگا .ميیامن کمک و تنواعم امش هب دشاب نکمم
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 طاقن رد یردق و دابآ ناح ٌةهعلق رد *هقوذآ یردق مداد مکح نم . داتسرف میهاوحت

 نم دزن رتش رازه هدزاود رگاا متشون ناحن قاحسا رادرس هب زینو دنیامن رضاح رگید
 . داد مهاوخ تدوع امش دزن هدومن راب هقودا ار اهرتش دیتسرفب

 یضعب دوب ناغرغشات یلاها زا هک مان ناخدمحمرای یرحات تقو نیا رد

 هک تسا هدش روطچ مدرم نیا ةمه نایم زا هک مدش ریحتم دروآ نم تهج هب ایاده

 هک متفایرد دیشکن یلوط .تسا هدروآ تافراعت نم تهج هب صخش نیمه طقف

 یالط رازه هد و یسور یالط هکس رازه راهچ مان بان یول خلب #قباس یامرفنامرف

 تمیق هیپور دص کی رههک تیلب رازه ود و یلباک ةيپور رازه تصش و ییاراخب
 هدرپم صخش نیا دزن یفرشا رازه دنج اب «دوب هدرک تراغ یتلود ُهنازحخ زا تشاد

 نيا زا هک دوب هدمآ روک ذم رجات . دوب هتشادرب خلب هنازع زا ار هحو نیا و تسا
 تاره رالاسهپس الاح هک زرمارف دوخ مالغ اب ار هیلاراشم . دهدب عالطا نم هب هرقف

 هیلاراشم دنروایب نم دزن هدومن طبض ار روک ذم هجو هک مداتسرف ناغرغشات هب تسا

 ۱ ۱ . دندومن تعحارم ًاملاس فازگ لوپ نیا اب هتفر مه

 و نز رازه شش مداد مکح زور نیا تنمیم ضحم «دوب زورون رگید زور
 ارم یاه هداتسرف ناخابابریم مکح نیا یارجا زا لبق هک ار ناتسناغفا تلم رتعد

 اهیسیلگنا اب بیرقنع ناح نامح رلادبع نوچ دندوب هتفگ ناشدوخ نیب هدومن سبح

 هداتسرف زا رفن دنچ و درک دهاوخن اهنيا زا یدای هک تشاد دهاوخ گنج لوغشم
 دوح اهنآ زا یکی . دندیناسر لتق هب . دنا هتشاد رارصا صوصح نیا رد هک ارم یاه
 ؛تسا هدش قرغ بآ رده ک دندوب هدرک نامگ نینچ اهنآ هتخادنا هناخدور هب ار

 تاعقاو هدیناسر نم هب ار دوخ یشیورد سابل هب هدیشک ار دوخ ناج هیلاراشم یلو
 نیرواشم زا رفن دنچ اب ار ابابریم هدش تقاط یب هرقف نیا ندینش زا .تشاد راهظا ار

 ررقم قاتسر مکاح ار وا ردارب و دابآ ضیف مکاح ار دمحمریم هدومن سبح وا

 هک مه ارم لایع یاهردارپ و دنیامن اهر ار روک ذم یاهریسا مداد مکح ًاددجم هتشاد

 اه هقوذآ :ستم رد ۳»؟ِث

 یفباس :نتم رد -
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 اهنآ ماوقا دزن ار هراچیب یارسا نيا مامت . دنیامن اهر دندوب سوبحم "بانغش رد

 .میامن کمک دوحخ تلم زا داد تردق ارم هک مدومن رکش ار اد هداتسرف

 زودنق هب دورو -۲

 دورو ته هب پوت کی و دصکی اجنآ رکاسع «مدش زودنق دراو دعب زور
 هک ار ییاهبصنم بحاص رفن تسیود هدش تفوعشم یی نم رادید زا هدومن کیلش
 هب ار اهنآ نم یذونشوح تهج هب هک لابح نیا هب دندروآ روضح هب قتفوب نم نمشد
 ۱ .دنیامن اهر ار اهنآ مداد مکح هدادن هزاجا نم . دنناسرب لتق

 هدمآ کیدزن یصخش «مدوب هناخپوت ناس ندید لوغشم یتقو رگید زور

 دنلب ار وا تسیک مدرک بجعت «تعنادنا نم یاهاپ یور هب ار. دوخ و درک مالس

 رد هک تسا ردیح رظان رسپ ناخرورس دمحم هیلاراشم هک مدش تفتلم هدرک

 دوخ تک رح زا تمادن راهظا یلیح هیلاراشم ادتبا . دوب هتفر نم دزن زا دنفرمس

 امش تهج هب لباک زا هلسارم لصاح تفگ مدیشخب ارت متفگ ژا هب هکنآ زا دعب « دومن

 هب سیلگنا ریفس فرط زا تفگ هیلاراشم مدومن تعحارم دوح رداچ هب نم .مشابیم
 دایز فرب و یدرس اجنآ رد هک شک ودنه هوک زا و ما هدروآ یذغاک امش تهج

 :تسا لیذ رارق هب شنومضم مدوشگ هتفرگ ار روک ذم ٌهلسارم .ما هدومن روبع دوب

 و همسر تاغیلبت زا دعب «ناحخ نامحرلادبع رادرس نم مرتحم تسود
 زا سیلگنا تلود هک دوشیم ازفا تمحز ًاعالطا امش یتمالس هدژم یدنموزرآ

 دش دنهاوحخ دونشوح و دنتسه فوعشم دیا هدش نغ هتق دراو امش هکنيا عامتسا

 .تسیج امش تالایح هدارا و دیا هدومن تک رح مسق هچ هب هیسور زا امش دننادب

 کیدرب دابآ ضیف قرش لامش رد هک دشابیم ناشخ دب ناتسا عباوت زا 560087 نانغش -

 تا عقاو یوروش زر ررم
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 .بحاص *نفیرگ امس تسود

 تسین حیحص مدرک لای دوب سیلگنا تلود اب نم تارک اذم لوا نیا نوچ ۱

 میب دسفم صاخشا زا و مهدب ار هلسارم نیا باوج مدوخ رکاسع اب تروشم نودب

 و میامن میلست سیلگنا هب ار اهنآ تکلمم هک مراد ینیچ بابسا دنیوگب دیاش هک متشاد

 هک تسا هدمآ تسد هب یعقوم متسناد زین و دوب دهاوجن نمیمامت ثعاب هرقف نیا

 . داد دنهاوخ نم هب رادتقا هزادنا هج ات نم تلم هجراح هدوارم باب رد ممهفب مناوتب

 فومشم متفگ هدومن تئارق مدوخ رکشل تهج هب دنلب زاوآ هب ار روک ذم ةلسارم اذهل

 اریز « دنیامن تنواعم نم اب هلسارم نیا باوج نتشون رد اه هدرک رس رگا دش مهاوحن

 رد مادقا مشاب هدومن تروشم دوح هات ناتسود اپ ًالبق هکنیا ندوب مهاوحخ یمن هک

 زور « دنیامن یهارمه باوج نتشون رد مدنمشهاوخ امش همه زا و میامنب یراک

 زا یضعب نومضم دندروآ نم دزن هتشون ذغاک دصکی ًابیرقت موس زور دنتساوخ تلهم

 ۱ : دوب رارق نیا

 میهاوخ نوریبار امش ای دیوش جراح ام تکلمم زا دیاب سیلگنا تلم نیا »
 : دوب هتشون نینچ یرگید .« تشاذگ میهاوخ راک نیا رس رد ار دوح ناح ای درک

 هب هک ییاهررض و تراسحن تمارغ دیاب میوش هرک اذم لوغشم امش اب هکنيا زا لبق»)

 هیپور رورک دص دیاب») :دوب هتشون یرگید .« دیهدب دیا هدروآ دراو ناتسناغفا

 رفن کی تشاذگ میهاوخن الاو دیهدب ار ام تاح هعلق و اهپوت ندرک بارح تمارغ

 زا رفن کی .«میدرک قباس نامز رد هکنانج « دسرب رواشپ هب هدنز ی سیلگنا

 فرصتم بیرف و رکم هب ار ناتسودنه امش رادغ رافک یا» : دوب هتشون اه هدرک رس

 . دییامن قحلم ناتسو دنه هب مسق نیمه هب مه ار ناتسناففا دیهاوح یم الاح و دیا هدش

 سور تلود لثم یرگید تلود دعب ؛ درک میهاوخ ع افد میشاب هتشاد هوق هک یتقو ان

 .« مییامن گنج امش تفلاخم هب هک دش دهاوخ قحلم ام اب

 مدناوح دنلب زاوا هب ار همه « دندروا نم دزن ار تافرخزم نیا مامت هصالحت ۱

 دینکن لایحن امش ات مسیونیم امش روضح رد یباوج مه نم متشاد راهظا نآ زا دعپ

 01۲110 نیفیرگ -+

 سیلگنا :نتم رد -ٍِ
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 راگ درورپ هک یدنوادخ زا هتشادربیملق و ذغاک ما هدرک تروشم یسک اب ًابق
 سپ .مسیونب یراوازس باوج دیامن ماهلا نم هب هک مدومن تلثسم تسا تاقولحم همه
 :متشون لیذ رارق هب کیزوا و هنغافا زا رفن رازه روصح رد نآ زا

 بحاص نیفیرگ دوخ مرتحم تسود هب ناخ نامح رلادبع رادرس بناجنیا)
 زیمآ تبحم ةلسارم لوصو زا « دناسریم ناوارف مالسیمظع یایناتیرب تلود هدنیامن
 فوعشم دیدوب هدومرف ترسم راهظا ما هدش نغ هتق دراو ًاملاس هکنیا زا و امش
 تک رح مسق هچ هب هیسور زا هک دیدوب هتشاد موقرم هک یلاوئس باوج رد .مدیدرگ
 زا سور تلود یامرفنامرف نامفاک لارنژ هزاجا اب نم هک مرادیم راهظا ما هدومن
 و یناشیرپ نیا رد هک تسا نیا طقف مادقا نيا زا نم هدارا و ما هدومن تک رح هیسور
 .« مالسلاو هدایز «میامن یهارمه دوخ تلم زا دایز تالاکشا

 لاوئس هدومن تئارق مدوخ رک اسع تهج هب دنلب زاوآ هب ار روک ذم ةلسارم
 تحت میرضاح ام دنداد باوج « ریح اي دیراد دنسپ ما هتشون هک یباوج ایآ مدرک
 اب مینادیمن یلو مییامن گنج دوحخ تکلمم و بهذم تظافح تهج هب امش نامرف
 هدومن دای مسق لوسر و ادح هب نآ زا دعب . درک هملاکم دیاب مسق هچ هب نیطالس
 دای هب ار دوح یادص و مسیونب منادب بسانم هچ ره هک دنداد نم هب لماک رایتحا
 هه و تسا یحیحص باوج دیا هتشون هک هلسارم نيا دنتفگ هدومن دنلب رای راهچ
 هب ار روک ذم ٌلسارم دندیدنسپ ار باوج نیا یتقو .میتسه قفتم باوج نیا اب اهام
 لباک مزاع زودنق زا زور راهچ فقوت زا دعب هیلاراشم «مداد ناخرورس دمحم
 یهافش مافپ ًانمض و مدوب تکرح رد راکیراچ فرط هب یگتسهآ هب مه نم .دیدرگ
 راکیراج هب نم هک نومضم نیا هب مداتسرف لباک میقم سیلگنا نابصنم بحاص هب مه
 .ق .ه ۱۲۹۷ لاس لوالا یدامح هام رد مهدب اهراک رد یرارق امش اب هک میآ یم

 لباک هب دراداو ارم هدومن یعس هتشون نم هب یذغاک ًاددجم بحاص نیفیرگ
 .۰ ۱۲۹۷ لاس یناثلا یدامح هام رد .مریگب تسد هب ار ناتسناغفا تنطلس نانع هتفر
  سیلگنا تلود زا نم زیزع تسود» :متشون لیذ رارق هب ار وا هلسارم باوح «.ق
 . دیامنیم ارم تالایح هزادنا و تحص قیدصت امش یتسود و مراد و هتشاد دایز دیما
 ات صخش کی فرح هک دیشابیم علطم یبوع هب ناتسناغفا یلاها تاداع زا امش
 . درادن یرمث دیامنیم هرک اذم اهنآ یدویهب تهج هب هک دنشابن نئمطم وا هب هک ینامز
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 تالاوئس باوج موش لباک مزاع دنهد هزاحا نم هب هکنیا زا لبق دنهاوح یم مدرم

 :تسا لیذ رارق هب تالاوئس و دننادب ار لیذ

 .دوب دهاوخ اجک ات نم کلامم دودح ۱

 .دوب دهاوحخ روک ذم کلامم لحخاد مه راهدنق ایآ -۲

 . دنام دهاوح ناتسناغفا رد یسیلگنا اب یگنرف رفن کی ایآ ۳۰

 .میامن عفد ار ناشیا نمشد مادک دنراد عقوت سیلگنا تلود -

 تکلممیلاها و نم ب هک دهدیم هعو ار یمن هنوگچ سیلگنا تلود ۵

 . دراد دیاع نم

 .دنراد مقوت یتامدح هنوگچ ضوع رد 1

 مولعم دوخ تلم زا البق و مهدب دوخ تّلم هب دیاب ار تالاوئس نیا باوح
 هک ار هماندهع طیارش تقو نآ مادقا راک نیا رد مناوتیم هزادنا هچ ات هک میامن

 دنوادح زا و درک مهاوح لوبق اهنآ دیدباوص هب دشاب نکمم نآ یارحا و نتفریذپ
 تلود هچرگ | «مییامن تمدحن امش هب هدش قفتم یزور نم و تلم نیا هک مراودیما

 مهارف همزال مقاوم دراد لامتحا مه اب یلو «تسین تامدح نیا اتحم سیلگن

 ۱ ۱ .« دیآ

 رضاح و دندشیم دهع مه دندمآ یم هتسد هتسد مدرم یدنوادح ددم هب

 دراو ریش جنپ زا هک ینامز ات اذهل .دنیامنب لام و ناج اب تامدح هنوگ همه دندوب

 رکش .دندیدرگ قحلم نم هب هدش ممج یزاغ رازه دصبس ًابیرقت مدش راکیراچ
 یلیخ اهنيا ٌهمه و هدومن نم لیم عبات ار مدرم ردق نیا هک مدروآ اجب ار یدنوادخ

 .دنداد هدعو همه و دنسانشیم دوح ٌةيئأ هاشداپ ارم هک دنتسه فوعشم و دونشوح

 هب . دومن میهارخ گنج ایناتیرب تلود اب هدومن تمدح امش هب صالحا یور زا هک

 رم اه یسیلگنا هک اریز «دیگنجب ایناتیرب تلود تفلاخم هب درادنیموزل متفگ اهنآ

 .میامن ار لباک تنطلس لوبق دنا هدومن توعد

 تالاونس باوج بحاص نیفیرگ دم. ۰۱۲۹۷ لاس بجر هام رد

 باب رد ناتسودنه تلود اهباوج هک تسا هدش رما نم هب» :داتسرف لیذ رارق هب ارم
 اب لباک نارمکح هکنیا باب رد ًالوا «میامن غالبا امش هب دیا هدومن هک یتالاوئس
 لود دهدیمن هزاحا سیلگنا تلود نوج تشاد دهاوخ تبسانم هچ هحراح یاهتلود
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 ریغ لباک نارمکح هک تسا حضاو. دنشاب هتشاد هلخادم قح ناتسناغفا رد هجراح
 رگا و ؛ دشاب هتشاد یکتیلوپ طباور دناوت یمن هجراخ تلود چیه اب سیلگنا تلود زا
 رحنم روک ذم ٌهلخادم و دیامن هلخادم ناتسناغفا رد دهاوخب هحراح یاهتلود زا یکی

 رضاح سیلگنا تلود تقو نآ « دوش لباک نارمکح هب تبسن بحوم یب تایدعت هب
 عفد ار روک ذم تلود دوش مال رگا و دیامن تنواعم ناتسناغفا ریما زا دوب دهاوحن
 تلود دید حالص هب دوخ یجراخ طباور باب رد روبزم ریما هکنیا طورشم دیامن
 .دیامن راتفر سیلگنا

 مامت هک مرادب راهظا تسا هدش رها نم هب ناتسناغفا تکلمم باب رد اناث
 یبس و کیتشل تالاحم زا ریغ تسنا هدش ضیوفت یلقتسم نارمکح هب راهدنق تیالو

 لئاسم نيا رد سیلگنا تلود اذهیلع * دوب دهاوخ سیلگنا تلود دوخخ فرصت هب هک
 نا پوقپ ددخم ریما اپ هک ناتسناهایلاسش و بوفه دودح ج داهرارق باپ رد و

 ۱0 امسش ر اه ار ها و دامن تلاعتد تکلمم نیا يلخناد تاروم

 تهخ هب رگم دیهد تماقا هزاجا ناتسناغفا یاج چیه رد دشاب یسیلگنا هک یریفس
 تخلتصتم نیر راوخسه تلود ود نیا نیب هناتسود و یفراعتخ تادوارم تلوهس

 .« دیامن تماقا لباک

 راهدنق نتشاد ازجم باب رد یلو «متشون ار یرصتخم باوج دخب هتفه کی ۱ ۱
 ناتسناغفا یتنطاس هداوناخ راهدنق هک لیلد نیا هب ؛مدشن یضار ناتسناففا تکلمم زا

 نآ بخون هب هک درک ءاضما ناخ نامخرلادبع ریها اب یا همان تقفاوس سب

 (۸۲ ذحفص «ناریا
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 هدومن ادخ رب لکوت و دوب دهاوخ ردق یب ناتسناففا یرهش وجمه نودب و دشابیم

 و لباک و ناتسهوک لاخم یاهرادرس .مدش راکیراخ لحاد ناتنهوک لاحم زا

 قحلم نم هب هدغآ هزور رش  دندیگنحیم اه یتسیلگلا تفلاخم هب هک رگید صاخشا

 لباک زا نف یاه سوشاح . دنتشاد تادوارم نم اب رگید لیاسو هبای تالسارم

 اهنآ هب تبسن رم تالایحخ باب رد یسیلگنا یاهبصنم بح اص هک دن دادیم عالطا

 ؛ دن رحتم 

 تنطلس هب ندیضر و راکیراچ هب دورو -۳

 فیاوط یاه هدرک رس و اهرادرس مامت « ".ق؛ه ۱۲۹۷ لاش نابعش هاف رد

 مسا و دنتفریذپ ناتسناقفا یهاشداپ هب ارم راکیراچ رد «دندوب رضاح هک ناتسناغفا

 تسد هب ار اهنآ تکلتم دنوادح هک دندوب فوغشم مدرم و دندوتن هبطخ لخاد ارم

 نیمه نراقم لباک رد مه بخات نیفیرگ .تشا هداد ناشدوح ینالسا نازنکع

 نارادرس و سیلگنا ةابضنف بخاص روتفخ رد هحشاد دنقختف یتتلخ

 . دوب هدرک ناین ار لیذ قطن هدومن نالعاارم تراما ناتسناغفا
 تسا هدیناسر یباح هب ار ناخخ ناتخرلادبع رادرس تلاخ تاروما عضو »

 رادرس دنیامن نالعا هک دنتنه ف نا تلود شهاوخ و لیه قباطم هک

 ناتسناقفا تراما هبار ناخ دمخم تند ریما موحرم عظعم ریما هون ناح تانخ رلا دبع

 و فیاوط هک تسا یدونشزخ بابسا سیلگنا تلود تهج هب هرقف نیا و عنیسانشیم
 فورعم عاجش درم هک ییازکز اب هداوناخ زا ار یزاتمم ضخش اهنآ یاه هدرک رس
 : ریفا تالایح دنآ :دونن باختنا دشابیف قلقاع و برخم و

 خیز تاقوا

 تلود هب تبنسن لا حظن
 تالایخ نیا دراد رظاظ شتع ختم هک هک ینامر ۳ و تسا ,یتسود : هحرد اهتنا هر سگ

 . دیدرگ ناتسناقفا ریما ًامضر ناخ نامح رلادبع .م ۱۸۸۰ ةئوژ ۲۲ زور - ۶
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 هک یعضو نیرتهب و دیسر دهاوخ وا هب سیلگنا تلود دادما تسا هدنز شبلق رد

 یایاعر ابهک دوب دهاوخ نیا دیامن تباث سیلگنا تلود هب تبسن ار دوخ یتسود
 .« دیامن ک ولس تفأر روط هب دنا هدومن تمدحن ام هب هک شدوح

 نابصنم بحاص هب هملس زا ًافارگلت .ق .۰ ۱۲۹۷ لاس نابعش هام نیمه رد

 رادرس تسد زا یتخس تسکش سیلگنا رکشل هک دیسر ربخ لباک میقم سیلگنا

 بحاص نیفیرگ فرح نیا ندینش زا دنا هدروخ * دنویم رد ناخ بویا دمحم
 راهچ ةلصاف هب ًابیرقت هک هقذ هب اهراوس را یرصتخم هتسد کی اب هدش راوس گنردالب

 ٌهبتآ تاک رح باب رد هدومن تاقالم ارم هک دمآ تسا مقاو لباک زا خسرف

 نیفیرگ زا نم دیشک لوط سلجم نیا رد زور هس . دنیامن تارک اذم ناشدوح
 هب هک دیهدب نم هب هتشون میا هداد رگیدکی اب هک یدادرارق مدومن شهاوخ بحاص

 : دومن میلست نم هب ار ریز ذغاک هیلاراشم «میامنب دوخ تکلمم یلاها
 فوعشم ربح نیا ندینش زا ناتسو دنه یامرفنامرف باطتسم ترضح ))

 لباک فرط هب سیلگنا ةیهب تلود توعد بجوم هب امش یالاو ترضح هک دنتسه
 تسا ک رحم ار امش یالاو ترضح هک هناتسود تالایح هب رظن اذهل . دیا هدش هناور
 و نارادرس دیاع امش رادتقا تحت ُهلقستم تلود سیسأت زا هک یدیاوف ةظحالم هب و
 تراما تمس هب ار امش یالاو ترضح سیلگنا تلود « دش دهاوخ تکلمم نیا یلاها
 ترضح هک مراد هزاجا ناتسودنه یامرفنامرف فرط زا و دسانشیم ناتسناغفا

 یتموکح ةلخاد تاروما رد درادن لیم سیلگنا تلود هک میامن ملطم ار امش یالاو
 یسیلگنا رفن کی دهاوخ یمن و دیامن هلحخادم « دشابیم امش فرصت رد هک یتایالو

 هب یلو ؛ دشاب هتشاد تماقا روک ذم تکلمم ةلحاد یاج چیه رد ترافس تمس هب

 دیاب راوجمه تکلمم ود نیب هجنانچ هناتسود و یضراعتم تادوارم تلوهس تهج

 تلود بناج زا ناملسم لیک و رفن کی دوب دهاوخ تحلصم نیرق دشاب رارقرب
 هدومن شهاوح امش یالاو ترضح دیامن تماقا لباک رد دادرارق بجوم هب سیلگنا

 هب هجراح لود هب تبسن لباک نارمکح باب رد سیلگنا تلود دصق و تالایخ هک .دن

 رهش برغ رد و راهدنق تلابا رد 05107200 دوخن کشوک اب 21۷200 دنویم - *
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 هک دنا هداد هزاجا نم هب ناتسودنه یامرفنامرف . دوش موقرم ًابتک امش عالطا تهج
 رد هحراح لود دنک یمن لوبق سیلگنا تلود هک ییاجنآ زا م رادب راهظا امش هب
 دنا هداد لوق سور تلود و ناریا تلود زین و دنشاب هتشاد هلخادم نسح ناتسناغفا
 ترضح هک تسا حضاو .دنیامن زارتحا ناتسناففا تاروما رد ندومن هلعادم زا هک
 يتيلوپ طباور هجراخ تلود رگید اب سیلگنا تلود زا ریغ دیناوتیمن امش یالاو
 تلاحد ناتسناغفا رد دنشاب هتساوح هحراخ یاهتلود زا یدحا رگا و دیشاب هتشاد
 نآ رد « دد رگ امش یالاو ترضح تکلمم هب تازواجت هب روک ذم هلحادم و دنیامن
 تهج هب دنادب مزال هک یقیرط و هزادنا هب دوب دهاوخ رضاح سیلگنا تلود تروص
 رد امش یالاو ترضح هکنیا رب طورشم « دیامن کمک امش زا روک ذم هلخادم ع افد

 .« دییامن راتفر هناقداص سیلگنا تلود تحلصم بسحرب دوخ یحراح طباور باب

 سیلگنا نابصنم بحاص هکنیا زا لبق درک شهاوخ نم زا بحاص نیفیرگ
 ةیهت دومن شهاوح زین و میامن عادو اهنآ اب هتفر لباک هب نم دنیامن تک رح لباک زا
 هک یسیلگنا رکاسع تهج هب هقوذآ ةیهت و مروایب لمع هب اهنآ تظافح تهج هب همزال
 رواشپ هب# تراویتسا دلانودرس اب یتمسق و راهدنق هب* ستربار لارنژ اب یتمسق
 یارب و میامنن یهاتوک دشاب نکمم هچره مدرک لوبق هرقف نيا رد .میامنب دنتفریم
 مداد نانیمطا و یعمج رطاحن دوب نکمم هک یمسق هب دحرس ات اه یسیلگنا تظافح

 دشاب نکمم هک یدوز ره هب ستربار لارنژ تسا نیا نم لایح متفگ هیلاراشم هب و
 مهاوح ع ادو تراویتسا لارنژ زا هتفر لیاک هب وا تک رح زا دعب . دوش راهدنق هناور
 . دومن

 2*یاهتسد اب لباک زا ستربار لارنژ .ق .۰ ۱۲۰۷ لاس ناضمر هام لیاوا رد
 سمش رادرس رسپ ناخزیزع دمحم رادرس .دیدرگ راهدنق مزاع سیلگنا رک اسع زا
 راهدنق ات تربار لارنژ رکشل ابهک رگید نیرومأم رفن دنچ اب ار ناح نیدلا

 و دنیامنن تفلاخم اهنیا اب هار نیب رد مدرم دنیامن تبظاوم مدومن ررقم دنتفر یم
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 هک ارم ماکحا هار نیب فیاوط .دنناسرب اهنآ یاهلام و ناشدوح تهح هب هقوذآ

 اذهل . دندرکن نت ریاغم چیه هار رد هدرک تعاطا دنتشاد هئارا اهنآ هب نم نیرومأم

 ۱۲۹۷ لاس ناضمر رحاوا رد ناخ بویا و دش راهدنق دراو ًاملاس ستربار لارنژ

 نیفیرگ و تراویتسا دلانودرس . دومن رارف تاره فرط هب هدروخ تسکش .ق .ه

 نم .دندیدرگ رواشپ مزاع .ق .۰ ۱۲۹۷ ناضمر لیاوا رد روپریش زا مه بحاص

 .مدومن عادو اهنآ اب هتفر ناشتکرح زا لبق هقیقد دنچ

 لمع هب ام هنامسر تافراعت روک ذم سلجم رد میدرک سلجم هقیقد هدزناپ

 زا پوت هدارع یس هک دش رارق تارک اذم نیب رد . دوب هناتسود ام تاقالم و دمآ

 زین و دنیامن میلست نم هب دوب دوحوم روپریش رد تقو نیا رد هک ناتسناغفا هناخبوت

 فقوت نامز رد تکلمم تایلام تباب زا اه سیلگنا هک هیپور کل هدزون ًابیرقت
 دندوب هدیناسر تاماکحتسا نتخاس و رکشل هقوذآ فرسچم هب و هدرک ذحا ناشدوحن

 دندوب هتخاس لباک رد اه سیلگنا هک ار هزات تاج هعلق هکنآ زیب و دنهدب سپ نم هب

 دندوب هتحاس لباک رد اه سیلگنا تلاخد و یوناث گنج مسق نیا هب .دنیامنن بارح

 تنلتلس نیوانع و تخت اددجم . دیسر ماتتعنا هب ناتسناغفا رد دنیامنن بارح

 نم فرصت هب متشاد ار نآ قاقحتسا و بهذم و بسن و بسح یور زا هک ناتسناغفا
 هاشداپ تسد هب اهنآ تکلمم هک ینعم نیا زا ناتسناغفا یلاها و دمآ

 نیا هک مدومنیم رکش ار دنوادخ مه نم .دندوب دونشوخ هدمآ ناشدوح یمالسا

 زا ار دوخ نطو یلاها هک تسا هداد تردق و هدومرف عوجر نم هبار تمدح

 لوغشم نيا زا سپ .مناهرب دیسریم اهنآ هب تکلمم ةهشوشغم تلاح زا هک یتامدص

 .دوبن یناسآ راک و مدیدرگ دوحخ تکلمم یقرت و تینما و تاماظتنا



 بیترت و مظن یرارقرب
 یتهوکح یاهراک

 «لباک زا اه سیلگنا تک رح و ناتسناغفا تنطلس تخت هب سولج زا سپ

 یرهش ره رد هداهن یتنطلس روما تاماظتنا و تکلمم یقرت باک ر هب ار دوح یاب

 هتشاد ررقم میامن یم نابی الاح هک ینیرومأم دوب نم ینارمکح تحت تقو نیا رد هک

 رد و مدومن ررقم ار تیلباق و تیافک اب یلیخ صاخشا هبانتعم و گرزب یاهرهش رد
 رومأم طسوتم تیافک اب صاخشا دوب رتمک هبسنلاب اهراک هک رتکچوک یاهرهش

 ۱ :دندوب لیذ رارق هب نیرومأم نیا و مدرک

 رفن کی «یتفم رفن کی اب یضاق رفن کی «ازجا و یشنم اب مکاح رفن کی
 هرادا « #تروپساپ ینعی یرادهار هرادا یازحا و سیلپ تیعمح اب *لاوتوک

 هرادا و تیالو جرح و لخد و یتایلام هرادا و یتراجت سلجم یازجا اب یتراجت
 . دوب مزال تکلمم تظافح تهج هب هک هیرکسع یاوق و گر مگ

 مدومن کیرحت ار اهنآ هداتسرف تایالو فیاوط یاسر مامت هب تاماکحا
 روطب تکلمم نيا ع ابتا و نطو یلاها اب و دنرادب هاگن تینما تلاح هب ار تکلمم هک
 و هناتبحم راتفر عقوت ضوع رد دننک راتفر مسق نيا رگا و دنیامن ک ولس ینابرهم

 مداد نانیمطا اهنآ هب مالک رخآ رد و دنشاب هتشاد نم زا هناک ولم فاطلا و تام اعنا

  .تسا هنافوئر و هناتبحم امش همه هب تبسن نم تالایخ و هدارا هک

 یماظن هدنامرف - سیلپ سیئر *

 درپساپ :نتم رد #
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 هک ار ناح ها ترصن و ناح هللا بیبح دوح رسپ ود و لایع تقو نیا رد

 مدیبلط مدوب هداتسرف اهنآ دزن هک دوح مرحم یاهرک ون اب مدوب هتشاذگ هیسور رد
 مارحلا هححلا یذ هام رد .مدرک راضحا دندوب راهدنق رد هک ار دوح ماوقا زین و

 یکی شردام و هداز بحاص هلنا قیتع الم رتحد هک یرگید لایع .ق .ه ۱۲۹۷ لاس

 دمحم رادرس میومع ٌهناخ رد و طسوت هب حیوزت نیا .مدومن حیوزت دندوب نم ماوقا زا

 هحوکنم نیا نطب زا ناج رمع دمحم نم دالوا نیرتکچوک . دمآ مهارف ناحخ فسوی

 هک میاهرسپ و رهاوخ و ردام و لایع و هداوناح مامت یلیلق تدم رد .تسا

 میدروآ اجب ار ادخ رکش . دندش ممج نم دزن اجکی همه دندوب هدیدن ارم تساهلاس

 دایز تامحز و میدوب هراوآ لاس هدزاود ًابیرقت هکنیا زا دعب ار لابقا تمعن نیا هک

 . دومرف ینازرا ام هب میدوب هدید دایز تامدص و

  یاه شتفم و اه سوساح دوب رهاظ یرگ یغای تلاح تکلمم رد نوج

 نیا هب . دنیامن *شرازگ نم هب دوش یم مقاو مدرم نیب هچ ره هک متشاد ررقم هنایفخم
 روط هب اهنیا اب و متفایرد دندوب تسود و رادافو هک ار ییاهنآ هریثک لیالد اب مسق
 و هنتف ک رحم و دنتشاد هنامصحخ تالایخ هک یصاخشا یلو «مدومن ک ولس ینابرهم

 اب هک یشکر س یاسور و بصععم یاهالم .مدومن تسایس ًالماک دندوب داسف

 «دندوب اهرصقم نیرتدب و هقلحرس دنتشاد یهاوخاوه یفوتم ناح یلعریش ٌهداوناح

 دیعبت تکلمم زا ار اهنآ زا یضعب «مدومن راتفر ناشدوخ تاکر ح بسحرب اهنیا اب

 ةمه . دندیسر اهتسایس نیرتدب هب ناشدوح هتسیاشان تاک رح تهج هب یضعب و مدرک
 «متشون یم دوحخ تسد هب ار تالسارم مامت .دوب راک فورصم یلکب تاقوا نیا

 هک تشاد تیمها یلیح هرتف ود .متشادن رابتعا یرگید هب راک نيا رد هک اربز

 راک نیا فرص ار دوخ صوصخم هجوت تهج نیا زا « دوب صوصخم هجوت هب جاتحم

 رگید و رکشن و بجاوم تهج هب دقن لوپ هک دوب نیا لوا هرقف .مدرک یم
 هریخذ و هناخروق و هحلسا هک دوب نیا مود هرقف .متشادن دوحوم یتلود تاحارعا

 هب هک مدومن سیسأت هناخبارض هک مدرک مادقا نینچ لوا هرقف رد .متشادن هیبرح

 نیشام راک نیا تهح هب هک اریز « دندز یم هکس هرقن «یتسد یاه هنگنم طسوت

 تروپار :نتم رد -#



۳۷ 

 رد هک یعضو نامه هب ندز هکس تهج هب اه هنگنم هک متخب شوح الاح یلو «متشادن

 نیا رد ش هدوخ عقوم رد و مراد دوحوم دوعن هناخبارض رد تسا لومعم ناتسگنرف ۱
 5 . دومن مهاوح هرک اذم ًالماک باب

 «دوب هدش هکس هتکلک ٌهناخبارض رد هک دوب هداد نم هب یلوپ سیلگنا تلود
 ًاددجم هدرک لحناد سم رایع شش یدص هدومن بآ ار لوپ نیا هک مداد مکح نم
 دوح تایالو زا هرقن هک مداد مکح دوحخ نیرومأم هب زین و دنیامن هکس لباک ُ؛هیپور

 یتعفنم مسق نیا هب دننزب هکس هیپور هدرک لحناد ٌیدایز سم هدومن بآ و هدبرح

 *قباس تموکح نامز رد هک ار یفلابم مداد مکخ نيا رب هوالع و مدومن لصاح

 غلابم زین و دنراد درتسم هنازع هب دندوب هدرک خارات ای دندوب هتفرگ ضرق مدرم
 « دنهدب سپ دوب هداد اهنآ هب یمسر حراخم تهج هب ناتسناغفا تلود هک ار رگید
 ۱ .دندوب هدیناسر رگید فراصم هب هتشاد هاگن دوخ فرصت هب ار اه غلبم نیا هک اریز

 و دنتشاد درتسم # دندوب نویدم هک ار ییاهلوپ مدرم رثک | یمومع نالعا نيا زا دعب

 «میامن لوصو دنراد درتسم دنتساوح یمن هک یصاخشا زا ار لوپ ٌةیقِب هکنیا تهج هب

 ضرق دنیامن روبجم ار نیضورقم هک مداد لمعلاروتسد اهنآ. هب هتشاد ررقم نیرومأم
 تبظاوم و دنیامن هظحالم ار تابساحم متشاد ررقم ار نیبساحم زین و دنهدب ار دوح

 ۱ . دوش لوصو هدنام یقاب لحم رد هک یتایلام مامت دننک
 مکح مرادب ظوفخم گنج شاشتغا هرطاخم زا ار تکلمم هکنیا تهج هب

 هنب لقن و لمح تهج هب لام و دنیامن عمج فافک ردقب هقوذآ و هیبرح ریاخذ مداد

 تهح هب مسق نیا هب .دنیامن بترم تسا زکاسع هب قلعتم هک یزیچ زین و دننک عایتبا

 "*هکنانچ یوناث لاکشا تفرشیپ تهجن هب و مدوب رضاح دوش ثداح ًاتبقن هک یقافتا
 مدروآ مهارف ذوب نکمم رگ راک ردق ره هیبرح تاودا مدع ینعی ما هتشاد نایب ًالبق

 رذ هک ارج «دنزاسب تسد اب گنشف و دنزیرب هلولگ و پوت و دنزاسب گنفت هک

 ۱ -هقباس :نتم رد تب ۱

 ّس ۰ سم رد -ٍط

 هحنانج لب ۱ ۰ «
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 مه زونه ما هتشاد روک ذم باتک نیا رد ًالبق هکنانچ دوب هدرک ریاد مدوخ تراظن و

 دوب هدش شوشفم اه هناجنراک تلاح نوچ دندوب ییزج یلو « دوب ریاد لباک رد

 رد ره مداد مکح دوج نیرومأم هب زین و مداد تعسو هدومن بترم ًاددجم ار اهنآ
 دندوب هدرک جارات هناخروق و هحلسا هک تکلمم یلاها زا دنناوتب هک هیبرح تاودا

 . دنیامن ع ایتبا دنتشاد هریخد شورف تهج هب ای

 مورب ِناخب ویا اب گنج ِتهح هب دش مزال هک یلیلق تدب زا دعب روط نیا هب

 ع ايتبا دوب هدش میاض و بویجم یا هزادنا ات هچرگا کجنران هلولگ رازه هدزناپ

 تکلمم تهج هب ریبدت نیا لیصحت مسق نیقي هب مه هیبرح تالآ و هحلسا زین و مدومن
 یماظن بصنم بحاص رقن دنچ ندومن باختنا لوغشم دعب . دش تبات مفان یلیحت

 هک ار نایصنم بحاص مامت زین و مدیدرگ یفوتم ناخ یلعریش رک اسع زا زاتمم
 مسق نیا هب هدومن راضجا دندوب هدرک تمدحخ ندش یرارف زا لبق نم مکح تحت ۰

 .مداد لیکشت یلیلق تدم رد یوق و دایز رکشل

 یم زابرس ًافنع هک دوب ح ورم یفوتم ناح یلعریش نامز رد هک ار میدق مسر
 ماظن تمدخ لیام و ماظن ندش لحناد لیام سک ره مداد رارق هدومن ک ورتم دنتفرگ

 جوف ره تهج هب و رکسعم یلحم ره رد . دیامن تمدخ لوبق دوح لیم هب دشاب
 و دنیامن هجلاعم ار یمخز و ضیرم یاهزابرس هک مدومن ریاد و ح وتفم هناخ ضیرم

 رد نیظفحتسم «نیرفاسم تهج هب .مدرک ریاد اهزابرس سیردت ته هب بتاکم زین

 روبع اههار رد میب نودب هک مداد نانیمطا دوخ تکلمم راجت هب و مدومن ررقم اههار

 ار هراجتلا لام حورح و لوحخد هک مدومن اهنآ هب تاقیوشت هنوگ ره و دنیامن رورم و

 انب اهارسناوراک و دنزابب ار اههار هک متشاد ررقم ار یتلود نیسدنهم . دنهدب یقرت

 ات دننک مهارف نیرفاسم تظافح و تحار تهح هب همزال تاماظتنا مسق همه و دنیامن

 . دنشاب تینمآ رد و لاحلا هفرم مدرم

 هحوت متنطلس ع ورش رد هک ار هفلتخم تارقف مهدب ح رش ًالصفم مناوت یمن

 دعاوق تحت تکلمم تموکح هکنیا تهح هب متشاد یم فوطعم اهنآ هب ار دوح

 دوجوم نم زا لبق هک ار نآ ةمزال تارادا و تلود تلاح لیذ ةفصق دیایب یحیحص

 بهج هب یغاب هک داد هراجا نیرجأتسم رفن دنچ هب یصحش . دیامن یم حیضوت هدوب
  مامتا هب خیرات لالف ات ار غ اب هک طرش نیا هب داد اهنآ هب مه دعاسم لوب « دنزاسب وا



۳۰۹ 

 . دنتشاد شومارف یلکب غ اب زا هدیناسر دوخ فرصم هب ار لوپ نیرجأتسم .دنناسرب

 وا و تسا رضاح غ اب دنداد عالطا رجوم هب راک مامتا دعوم رس دادرارق بجوم هب
 هدید یراجشا چیه نیمز نيا رد تفگ رجوم «دندرب یضایب نیمز هعطق کی هب ار

 هب تفگ رجوم .تسا مامت زیچ همه رگید راجشا ریغ هب دنداد باوج « دوش یمن

 همه بآ یارجم زا ریغ دنداد باوج «تسین یئوج غ اب ندومن بورشم تهج
 زا ار راجشا هک تسین غ اب فارطا هب راوید تفگ رجوم «میا هدومن مامت ار اهراک

 هک دنداد ار لبق باوج نیرحأتسم «دنیامنن بارخ اهلام ات درادب ظوفحم یبارخ

 هدشن مه مخش زونه نیمز تفگ رجوم . دوش مامت شراک هک هدنام یقاب راوید طقف

 .هدنام مخش طقف دنا هدرک ار اهراک ٌةمه رگید هک دنداد ار باوج نامه تسا

 ؛دوب رضاح زیج همه هک تشاد ار تلاح نامه هنیع هب ناتسناغفا تلود

 و لباک تاروما بیترت لوغشم هک ینامز تشادن دوحو دوب مزال هچ ره یلو
 هبار یخوط ناح هطلادبع رادرس «مدوب ناتسناغفا یبونج و یقرشم تادحرس

 تبظاوم ار ناتسناغفا یبرغم و یلامش دحرس هک متشاد ررقم ناشخدب تموکح

 ناتسناغفا یقرشم و یبونج دودح دنیامن راتفر مدوخ لمعلاروتسد بحوم هب هدومن

 هدرک ررقم راهدنق یلاو ار ناخ یلعریش رادرس هک دوب اه سیلگنا فرصت هب

 اه سیلگنا یدنچ زا دعب یلو «دندوب راهدنق رد زونه مه اه سیلگنا دوخ و دندوب

 رحاوا رد و دنداد یرمتسم وا هب هداتسرف یجارک هب راهدنق زا ار روک ذم یلاو

 فرصت هب هدومن هیلخت ار راهدنق سیلگنا رکشل .ق. ه ۱۲۹۸ لاس یلوالا یدامح

 ییاح ات مدومن بوسجحم دوحن تکلمم تایالو زا یکی مه ار احنآ ادهل . دنداد نم

 مکح هب راهدنق زا ناحخ یلع ریش یلاو دیعبت ثعاب هک یتاهج مهفب مناوت یم هک

 ۱ :تسا لیذ رارق هب تسا هدوب هج دیدرگ اه سیلگنا

 ممج یدایز ةيبرح یاوق و هدید تاره رد همزال ةيهت نلاخ بویا دمحم -۱
 تشادن یفکم ُهوق ناخ یلع ریش یلاو و دیامن هلمح راهدنق هب هک دوب هدرک یروآ

 مک دوب هدرک گنج ناخبویا تفلاخم ه البق هک ریز «دیامنهلباقم ناخبویا اب هک

 . دوب هدش رهاظ وا یتوف

 یلاو هب تبسن یمالسا تعامج ریاس ًامومع و راهدنق یلاها تالایخ ۲

 میب هشیمه و دوب هدش مقاو مدرم غ وبطمان یلیح هیلاراشم .دوبن هناتبحم روک ذم



۱ ۳۱۰ 

 .دوب ندش هتشک هرطاخم رد و دوش ایرب یشروش هک تشاد

 و مدوب هدادن ناتسناغفا زا راهدنق ندوب ازجم باب رد یرارق مه نم ۳

 نارمکح زا یضعب تختیاپ دوخ یدادحا ةناخ ار راهدنق هتشادن اضما ار راک نیا

 نم زا اه سیلگنا هک عقوم نیا رد یلو «متسناد یم دوخ تکلمم قباس یاه

  حماست و دایز دیدرت هک یتروص رد «موش فرصتم ار روک ذم رهش دندرک شهاوح

 راجد راهدنق ندومن لوبق رد ار دوحخ تلاح فرط کی زا .مدرک لوبق متشاد

 هب هیهت تصرف ارم ناخبویا هکنیا نودب متسناد یم هک لیلد نيا هب «مدید یم تالاکشا

 نوچ متسناد یم زین دیامن هلمح راهدنق هب تسا رضاج دهد احنآا تظامح تهح

 « رلهدنق رد ناخبویا اب ندیگنح تهح هب رگا و تسا بالقنا تلاح رد زونه لباک

 نم تبیغ نامز رذ و دوب مهاوخ رود لباک زا هام دنچ ات دبال میامن تک رح لباک زا

 نودب ناتسناغفا تنطلس رگید فرط زا .دمآ دهاوح مهارف تارطاخم لباک تهج هب

 و درادن هزاورد هک هعلق لثم ای « دشاب هتشادن ینیب هک دوب یتروص لثم راهدنق نتشاد
 ای مهد هولج ار دوخ تأرج مک و نوبج دوخ تلم راظنا رد هک مدوبن یصخش نم

 .مراد یمیم و سرت مدوخ دادجا تختیاپ ندش فرصت هرطاخم زا .میامنب نینچ
 اب .مراد شیپ رد دایز تارطاخم هک متفایرد هدیجنس ار قوف یاهررض و دیاوف

 مناه رادرس و مدرک لوبق ار راهدنف هدومن ادخ رب لک وت مس رلا یلع نیا دوجز

 داتسرف اجنآ تموکح هب ار ناحخ



۳ 

۱ 
۱ 
۱ 

 ناخبویا دمحمرادرس



۳۱۲ 

 مهن لصف

 ناتسناغفا هب تاره قاحلا

 متشادن تحار ًادبا ما هدومن سولج لباک تخت هب یتقو ما هتشاد راهظا ًالبق
 تفلاخم هب نم تخس گنج نیتسخن الاح ؛مدوب نوگ انوگ تالاکشا راچد سکعرب

 مدوب هدشن نکمتم لباک رد یبوخب زونه .دیدرگ ع ورش منطو یلاها و ایاعر و ماوقا

 دیحم هکنا زا دع .مدش گنج نتفرهب روبجم هک مدوب هدرکن یماظنهیهت تصرف و
 یزور نامه زا . دوب فرصتم ار تاره « دروخ تسکش اه یسیلگنا زا ناخ بویا

 یلیح تیعمج و تشادیم گنج هیهت فرص ار دوخ تاقوا دوب هدروخ تسکش هک

 ۲ . دش هناور راهدنق فرط هب تاره زا هدومن عمج دایز

 هکنيا زا مدوب دبال یلو « دوب مرظن رد هرطاخم نیا ما هتشاد نایب البق هکنانچ

 اب اهنآ همه هک دوب مهارف نا بویا دمحم یارب اهزیچ یضعب «موشن نآ راچد

 نم زا رتشیب رکشل و رتهب ٌهحلسا و هیبرح تاودا هیلاراشم .تشاد تیدض نم تلاح

 نیا و دندوب هداد داهج نالعا نم تفلاخم هب لهاج یاهالم *نآ رب هوالع .تشاد

 نم دنتفگ یم اهنیا « دوب دعاسم یلیح نا بویا دمحم تفرشیپ تهح هب راک

 . دشابیم یزاغ نم فیرح و متسه اه یسیلگنا تسود

 بحاص مکح تحن هدش تیبرت زابرس رازه هدزاود ناخ بویا دمحم
 ۱ "تشاد دوحخ اب لیذ یاهبصنم

 جات لار راس بین «ذاح لا ظیفح بیت هرلاسهس نحنیلع نیسح

 هللادبع رادرس ؛«داخ نسح دمحم رادرس «ییاجیلغ ناح نالس رادلاو ناحخ دمحم

 هوالعرب :نتم رد - *



۳۳ 

 رسپ ناح یلع دمحا رادرس «ناخ میظع دمحم ُهون ؛"اج ناطلس رادرس رسپ ناخ

 یضاق «یراهدنق لاخ مالسلادبع رادرس «ناحرون «ناخ یلع دمحم رادرزس

  دمحم رسپ لاح یسوم لاحخ باویا دمحم « دیعس دمحم یضاق رسپ مالسلادبع

 تاره رد زابرس رازه دنج و ناخ لدریش رسپ ناخ لدشوح اب ار ناخ بوّتمی

 تموکح نم بناج زا هک ناخ مشاه و نا نیدلا سمش رادرس «دوب تشاذن

 . دنتساد ار راهدنق

 مال : دندومن رومأم ناخ پویا دمحم رکشل ةلباقم هب ار لیذ صاخشا

 ناخ لدشوح رادرس رسپ لاخ نسح دمحم رادرس « رالاسهپس یخوط ناحردیح

 اب صاخشا نيا . دشابیم تاره نارمکح الاح هک ناح نیدلادیعس یضاق «یراهدنق

 رازه هس و ماظن هراوس جوف راهچ و هناخپوت یرطاب ود و" ماظن هدایپ جوف تفه
 . دندش هناور نمشد فرط هب فیدر هدایپ حوف تفه و یتیالو هراوس

 لصعم زیراک هب موسوم لحف رد .ق.۰ ۱۲۹۸ لاس بحر رعاوا رد

 راهددق رکشل فرط هب حتف راثآ ًاودب . دش عقاو یتخس گنج هدش یقالتم کشرگ

 ناحخ بویا هراوس رکشل مامت ًابیرقت «دوب رهاظ دندیگنج یم هناعاجش یلیح هک

 رفن داتشه طقف «دندوب هدش هدنک ارپ فارطا هبو هتسشن بقع هدروح تسکش

 ناشدوح ناهارمه زا یلیلق هتسد اب ناخ بویا دمحم رکشل یاه هدرک رس یاسر"

 ناکما اهنآ تهج هب دندرک لایخ صاخشا نیا . دندوب هدنام یقاب گنح نادیم رد

 رفتم اهنآ رکشل مامت هک اریز « دنرب ردب تمالس هبار دوخ داج هتسشن بقع درادن

 گنج هناعاجش دنوش هتشک رارف رد ضوع هب تسا رتهب دندش تفتلم اذهل « درب هدش

 یتخس ٌهلمح راهدنق رکشل بلق هب ًأقفتم اهنآ همه نیا ربانب .دنوش هتشک ات دنبامن

 بحاص یتشم زا اهنیا و هتفر ناحخ نیدلا دعس و رالاسهپس فررط هب ًامیقتسم هدرب

 دمحم رکشل زا .دندومن رارف راهدنق رهش فرط هب هدروخ تسکش ریلد یاهیصنم

 هتشک گنج نیا رد رگید بضنم بحاص رفن دنج و ناح ادب رادرس «ناخ بوبا

 فرصت ار راهدنق رهش یگنح و تفلاخم نودب هدمآ ناحخ بویا دمحم و دندش

 ییاجیلغ تالک فرط هب ناخردیح مالغ و ناحخ مشاه نم یاهبصنم بحاص .دومن

 هدایپ ماظن :نتم رد - *



۳۱ 

 سمش رادرس . دومن رارف هکم فرط هب ناخ نسح دمحم رادرس و دندومن رارف

 هیلاراشم هب یاحخ بویا دمحم « دش نصحتم هقرح دجحسم هب راهدنق رد ناح نیدلا

 نوریب هک نیمه. .دوب دهاوخ ناما رد دیآ نوریب فیرش هقرح زا رگاهک داد هدعو

 .تعنادنا بوج ریز هب ار وا دمآ

 موش راهدنق مزاع مدوخ مدش روبجم «تسکش نیا رب ندیسر زا سب

 ار رالاسهپس ناح هناورپ و لباک رهش مک اح هک ار ناخن هللا بیبح دوخ گ رزب رسپ

 اب رکشل رقن رازه هدزاود ًابیرقت .مدش هناور هدومن ررقم رکشل یگ درک رس هب

 توف الاح هک رالاسهپس یحخرچ ناخردیح مالغ .متشاد دوح اب لیذ نابصنم بحاص

 ناخردیح مالغ «تسا ت تاره رد الاح هک رالاسهپس ناخ زرمارف «تسا هدش

 ًابیرقت . درادن یموزل اهنآ یماسا نتشون هک دندوب مه رگید نابصنم بحاص «یحوط
 تفلاخم هب راهدنق هار رد رگید فیاوط و هردنا و یخوط یلاها زا رفن رازه هد

 . دندش قحلم نم اب دوب رازه تسی ًابیرقت اهنآ دادعت هک ناخ بویا رکشل
 ریماهک دندوب هدرک رهم ار یبهذم یاوتف ؛اهالم زا رفن نیدنج

 صاخشا یضعب . دشابیم اه سیلگنا بیان هک اریز «تسا رفاک ناخ نامحرلادبع

 نیا ناشلیم فالحرب دوب هدرک روبجم ار اهالم نیا ناخ بویا دمحم دنیوگ یم

 هب موسوم ةعلق هب یزور دنچ هنالحاع ترفاسم زا دعب هصالح .دنیامن رهم ار یوتف
 زا ناخ بویا دمحم .میدیسر تسا هلصاف راهدنق زا خسرف کی ًابیرقت هک ناخرومیت

 تکرح دوب راهدنق یخسرف عبر ملع الم لیخ هب موسوم لحم رد هک دوخ یدورا
 ود .ق .۰ ۱۲۹۸ لاس ناضمر رخاوا رد تسشن بقع راهدنق رهش رکسعم هب هدومن

 زا لبق هک یتاهابتشا هرقف دنچ ببس هب «دندش لباقم راهدنق هنهک رهش رد رکشل
 هتعناب ار دوخ لد هحرد کب ات وا رکشل دوب هدرک ناحخ بوبا دمحم گدج عورش

 هب و دیامن یریگ و لح نم رکشل زا هک دماين نوریب آ ًادبا راهدنق رهش زا ًالوا دندوب

 مک راک نيا زا . داد نم هب ار هلمح مقوم « دیامن هلمح نم هب شدوع هکنیا ضوع

 راهدنق رهش هک دوب نیا شهابتشا ًایناث . دومن رهاظ دوخ رکشل هب ار دوخ یتأرح
 ات گنج ودب زا ًاعبار .تسشن بقع ملع الم لیح ٌةهعلق زا ًاثلاث .تشاذگ یلاح ار

 لیم مین هک هنیز لهچ هوک یور زا ار گنج و دوبن رضاح گنج رد شدوح همتاح
 د و لد شنایرکشل دوب یفکم تامادقا نیا همه . درک یم هظحالم دوب رود ودرا زا



۳۱ 

 . دسرتیم گنج رد ندش لحاد زا شدوخ تشاد رهاظ اهنآ هب هک ارج «دنزاببار

 رد ات دوب هدرک ناهنپ روک ذم هوک بقعار دوخ رکشل زا راوس رازه تفه ًاسماح

  یلو « دهدب شروی مکح دوخ ٌهراوس رکشل هب ؛ دوش لعتشم بوحخ گنج هک یعقوم

 هک دوب هدرک شومارف یلکبار دوجن ٌهراوس رکشل هک دوب هدیسرت ردق نيا هیلاراشم
 تقیقح رد . دماین مهارف اهنآ تهج هب ندیگنج مقوم چیه رحآ ات گنج عورش زا
 هب هبترم کی شدوحخ و دندوب هوک بقع گنج تدم مامت فرظ رد هراوس رکشل نیا
 .دهدب یرادلد ار دوح رکشل هک دماین نادیم

 وا یوجگتج یاهزابرس و ریلد یاهبصنم بحاص زا یضعب نیا دوجو اب

 یلیح لحم رد و هنهک راهدنق هوک یالاب هک مه .. ةناخپوت . دندیگنج بوخ یلیح
 گنج لماک تعاس ود ات دندمآ رب راک هدهع زا بوخ یلیح دندوب مظنم یمکحتسم

 زا نم رکشل . دوب دهاوخ فرط مادک اب حتف دوبن مولعم و تشاد دادتشا یلیحن
 اجنآ مدوح هک رکشل بلق یلو « دندش نتسشن بقع هب عورش راسی و نیمی فرط

 ندوب رضاح زا و دندوب رضاح مولج هب مدوح هصاحخ حوف زابرس رفن رازه کی مدوب
  یاهلد زا هک دندوب گنج فورصم ردق نیا دندیگنحیم بو دنتشاد بلق توق نم

 نيا رد . دوب هدنام یقاب رتهم رفن کی طقف نم اب « دنتفر ولج گنج تهج هب مه نم

 رهاظ ناخب ویا دمحم رکشل رب فعض راثآ میدوب هتفر ولج یبوح هب هک عقوم

 ۱ هب کشرگ رد ندروخ تسکش تقو رد هک نم رکشل هدایپ جوف راهچ و دیدرگ

 . دنداد لایح رییغت دندوب هدرک مالس ناخ بویا دمحم

 نیمه تسا هدوب نیا هدش تیبرت رکشل مامت مسر نم تنطلس ع ورش زا لبق

 فرط هب هتشاذگ ار فیعض فرط « دراد هبلغ رگید فرط هب فرط کی دندید یم هک
 " نم فرط هب حتف راثآ دندید هکنیمه حوف راهچ نیا ادهیلع . دندشیم قحلم یوق

 بویا دمحم رکشل زا یا هتسد فرط هب هدینادرگ رب ار دوخ یاهگنفت ؛تسا رهاظ

 نیمه رگید فرط زا . دندومن کیلش دندرک یم گنج یتخس هب نم رکشل اب هک ناحن

 . نمشد فرط هب ًالماک دوخ یاهگنفت و اهپوت ب هتفر شیپ دید نینچ نم رکشل هک
 تسکش ناحن بویا دمحم هدش هدنک ارپ فارطا هب نمشد رکشل .دندرک کیلش
 ۱ ۱ .دومن رارف تاره فرط هب هدروخ

  ناخ سودقلادبع رادرس هب مدشیم راهدنف مزاع لباک زاهک یتفو



۳۱۹ 

 دمحم هک متشاد لایخ نوچ . دورب تاره هب ناتسک رت زا هک مدوب هداد لمعلاروتسد
 ناح سودقلادبع اذهل .تسا هتشاذگن ظوفحم یفکم روطب ار تاره ًانیقی ناخ بویا

 هب ًاروف یهوک پوت هدارع ود و ماظن زابرس دصراهچ و ماظن هراوس دص راهچ اب
 تهح هب ار وا ناخ بویا دمحم هک ناحخ لدشوخ بیان یول . درب هلمح تاره

 رد نم رکشل زا هک داتسرف تاره زا ار یلیلق ٌهتسد « دوب هتشاذگ تاره تظفاحم

 .دندیسر تاره هب نم رک اسع هدروخ تسکش شرکشل یلو « دیامن یریگ ولج هار
 شریبدت «تشادن دنوش لماش گنج رد هدمآ نوریب رهش زا هکنیا تأرج بیان یول

 اب هک داتسرفیم تاره رهش زا جراح ار یزابرس رفن دنج زور ره هک دوب نیا
 تعاطا ناخ سودق هب دنیامن گدنح هکنیا ندوب اهنآ یلو « دنگنجب ناخ سودقلادبع
 ۱ ۱ ۱ ۱ .دندرک یم

 یتخس ٌهلمح ناخ سودقلادبع .ق .۰ ۱۲۹۸ لاس نابعش لیاوا خیرات هب

 هعلاطم هبار ناخ سودقلادبع رادرس هکنيا تهج هب دش فرصتم ار تاره ٌهعلق هدومن
 دندوب لباک هب اه یسیلگنا هک ینامز رد مرادیم راهظا میامن یفرعم ناگ دننک
 مزاع متساوحیم نوچ یلو « ددرگ قحلم نم هب هک دوب هدش دنکشات مزاع هیلاراشم

 دورو رظتنم و دنامب اجنآ رد متشون وا هب هدیسر دنقرمس هب هیلاراشم یتقو موش لباک
 و ناخ رورس دمحم رادرس هک ما هتشاد راهظا رگید مقوم رد هکنانچ « دشاب نم

 یتموکح یاهراک تهج هب ار ناخ سودقلادبع رادرس و ناخ قاحسا دمحم رادرس

 قوم یاهرک ون زا یکی ناح سودقلادبع رادرس نونک | .مدوب هداتسرف ناتسک رت هب
 تسد زا تاره رهش هک دیسر ناحخ بویا هب ربخ تاره هار رد*.تسا نم دمتعم و

 . دشابیم فرصتم ار تاره ناخ سودقلادبع رادرس الاح و هتفر لوریب وا رکشل

 اب ار ناخ زرمارف نم .تفر دهشم هب هدومن رارف ناسارخ فرط هب ناخ بویا اذهل

 تاره مزاع ًاروف مداد مکح هتشاد ررقم یرالاسهپس هب هناخپوت و هدایپ و هراوس
 یرک اک یاهالم زا یکی .مدش لباک مزاع هدید همزال ةیهت راهدنف رد مدوخ و دوش

 نصحتم فیرش هقرح رد دوب هداد نم هب رفک تبسن هک میحرلادبع دنوخآ هب موسوم
 اذهل «دنامب روک ذم سدقم یاح رد دیابن وا لثم یک اپان کس مداد مکح « دوب هدش

 .تسا هدوب ناخ دمحم تسود ریما رتگر زب ردارب ناخ دمحم ناطلس رسپ ناخ سودقلادبع - *



۳۱۷ 

 .متشک ار وا مدوخ تسد هب هدیشک نوریب اجنآ ترامع زا ار وا
 و ناح هناورب نیما یلیح رک ون هک یتامدح زا لباک زا تعحارم زا دعب ۱

 مرسپ هچرگا ؛مدش فومشم یلیخ دندوب هدرک نم بایغ رد ن اح لا بیبح مرسپ

 بناج زا هتفر حاوفا نایم رد هکنانچ « درک یم گ رزب یاهراک یلو «دوب لفط زونه
 تحلصم هب راک ره رد و تشادن یمیب و سرت و درک یم قطن اه هدرک رس هب نم

 ار اهنآ هک رگید یاهبصنم بحاص یضعب و ناخ دیمحلادبع ازریم و ناح هناورپ

 ناتسهوک یلاها نم بایغ نامز رد . دومنیم راتفر مدوب هتشاد ررقم وا نیرواشم

 نیسح دمحم و ناح هعمج و دیشرلادبع و یزک دمحم و ک راصح یلاها و لباک
 ةهنالقاع راتفر زا یلو « دنوش ک رحم ار یمومع شاشتغا دندوب هدرک یعس ک درو
 تاکیرحت نیا زا دندادیم نانیمطا ار مدرم و مدوب هتشاذگ لباک هب هک یصاخشا
 هب تاره ندمآ و ناخبویا دمحم ندروخ تسکش زا .دماین مهارف یگ رزب لپاکشا

 زا لبق یلو «مدش مدادجا و ردپ تکلمم مامت کلام ؛نم یاهبصنم بحاص فرصت

 اهراک یلیح « میامن موسوم ناتسناغفا لقتسم هاشداپ و حیحص کلام ار دوح هکنیا

 .مربب شیپ زا دیاب هک متشاد

 ره هدرک رس « ءالم و دنوخآ رها هتشاد راهظا رگید عقوم رد هکنانچ

 یدازآ لاس تسیود تدم زا و دنتسنادیم لالقتسالاب هاشداپ ار دوح ٌهعلق و هفیاط
 ضرعتم ناتسناغفا قباس نانارمکح ار اهالم و دنوخآ نيا زا رتشیب یرسدوح و

 هبسنلاب ییاجیلغ یاه هدرک رس و هرازه یاهریم و ناتسک رت یاهریم . دندوب هدشن

 هاشداپ «دندوب نارمکح اهنآ هک ینامز ات و دندوب رت یوق ناتسناغفا یارما زا

 هحرد زا صاخشا نیا یدعت و مکح « دیامن تلادع تکلمم رد تساهتسناوت یمن

 هدیرب ار اهنز و اهدرم یاهرس هک دوب نیا اهنآ یاهحارم زا یکی . دوب هتشذگ لمحت
 و دننک اشامت ار اهرس زیخ و تسح هک دنتشاذگ یم هتفات نهآ یاهجاس یور
 نم باتک ن اگ دننک هعلاطم هکنيا میب زا یلو «دنتشاد مه نیا زا رتدب تاموسر یضعب

 هاشداپ دوخ یتح هدازهاش و رومأم و هدرک رس ره مرادیمن راهظا دنوشن رفنتم
 و هدومن دختسم اهدزد و عاطت ا یدایز دادعت و نیلتاق تاحتسد ناتسناغفا

 ةنيدقن لاوما و دنتشک یم ار تکلمم لومتم راجت و هبسک و نیرفاسم نانزهار نوچ
 کی ره . دشیم میسقت مودخم و مداح نی هقورسم لاوما . دندرک یم تراغ ار اهنآ



۲۸ 

 .دندوب اهگنفت هب حلسم هک دنتشاد دوخ زا هتسد اه قیرطلا ع اطق نيا زا
 تهح هب هنادجم تامادقا ردقچ هک تشاد مهاوع نایب دعب لصف رد

 هبترم نیدنچ هک وداد و وداس هب موسوم اه قیرطلا ع اطق نيا زا رفن ود یراتفرگ
 ینهآ سفق رد ًالعف ار اهنیا زا یکی .مدروآ لمع هب دندوب هداد تسکش ارم رکشل
 رد بیرغ دیاقع اهالم نيا رثک | .تسا سوبحم دنب هتل هب موسوم هوک ٌةلق هب هتشاذگ
 دوحو ًادبا ربمغیپ ثیداحا رد هک دندومنیم اقلا مدرم هب یمالسا بهذم باب
 تکلمم ره رد یمالسا للم مامت ضارقنا ثعاب هک تسا هفیخس دیاقع نیمهو تشادن
 لاوما هب و دننکن راک چیه دیاب مدرم دندومنیم اقلا روک ذم یاهالم .تسا هدش
 ره هک تسا یعیبط هتبلا . دنگنجب رگیدکی تفلاخم هب و دنیامن نارذگ رگید صاخشا
 تابلام ذحا دو یایاعر زا دیاب دنمانیم هاشداپ اردوخ هک یناسک زا کی
 و بذاک یاینبا و نیقراس و قیرطلا ع اطق هک دوب نیا نم راک نیتسخن !ذهل « دنیامن
 هک اریز ؛دوبن یناسآ راک نیا هک میامنیم ناعذا .میامن امت ار یلعج ناهاشداپ
 ار اهنآ زا یضعب . دندومن تعاطا نم هب رمالارخآ اهنیا ات مدرک گنج لاس هدزنای
 ۱ .دندش ترحآ رفس مزاع ای مدرک دیعبت ای

 ات نم سولج نامز زا هک یلعاد یاهگنج نیا صوصح رد دعب لصف رد
 نایب هب درک مهاوخ عوجر نآ زا دعب دومن مهاوخ راهظا تسا هدیشک لوط زورما
 یصاخشا مامت هک دوب مزال ًاودب .مدوخ یگدنز تالاح باب رد رگید عیاقو نتشاد
 مرادرب نایم زا دندوب مدرم یدازآ و بیترت و یقرت و ندمت و لدع فلاخم هک ار
 تمالم ارم یلحاد یاهگنج نیا تهج هب هک دنتسه لهاج و ضرفم صاخشا رثک ا
 ؛تسا هدوب هنارباج یلیخ صاخشا نیا هب تبسن نم راتفر دننک یم لایخ و دنیامنیم
 انآ نیطالس هک تسا هدوب تاعقاو هنوگ نیا لاثما مه هیلاح هندمتم کلامم رد یلو
 ارج « دنگنجب دوخ نطو یلاها تفلاخم هب دندوب روبجم ناشندمت خیرات عورش رد
 لاس دص نیمه رد . دندیمهفیمن ار ندمت تلاح رما ودب رد اهنآ نطو یلاما هک
 تخس تاشاشتغا ناشدوحخ تلود تفلاخم هب ناتسلگنا رد یرگ راک تعامج
 ینارمکح تحت منطو یلاها یلیلق نامز رد هکنیا راهظا زا مراد راختفا . دنا هدومن
 تنکم بحاص و لومتم یلیحخ صاخشا هک دناهدرک دایز یقرت ندمت رد ردق نیا نم
 ترفاسم نم تکلمم ورملق مامت رد ًاملاس دنناوتیم بش رد هچ و زور رد هج



۳۹ 

 اتم ۱ 5 ۱ ۱ وکح تحت هک یتلاح رد ناتسناغفا تادحرس رد رگید فرط زاو دنیامن

 هب دایز نیظفحتسم هکنیا نودب درادرب یمدق دناوتیمن یدحا « دشابیم اه سیلگن

 ٍِت ۱ . دنشاب هارمه وا تظافح تهح ۱



 مهد لصف
 یادتبا رد ناتسناغفا عاضوا

 ناخ نامحرلادبع ریما تنطلس

 نینچ مدرم دیاش . * ریدق یبش لک یلع کنا ریخلا ک دیب ءاشت نم ّرعت و

 یشوح نامز ما هدومن سولج لباک تنطلس تخت هب هک یزور زا دنشاب هدرک لایحخ

 ةظحل نامه زا سکعرب و تسا هدوبن روط نیا یلو «تسا هدش عورش نم شیعت و

 مهارف دایز هودنا و یناشیرپ و یگتسکش لد و تالاکشا و تاقوا و یدازآ نامز

 و مردپ هک ینامز رد هچ رگ اهک دنا ملطم باتک نیا ناگ دننک هعلاطم .دیدرگ

 تلاخد تنطلس تاروما رد نم «دنتشاد ار لباک تراما ناخ مظعادمحم ریما میومع

 تسین یکش فرح نیا تحص باب رد . دوب اهنآ اب تیلوئسم مامت یلو «متشاد یلک

 ردق ره و «تسا رتشیب شتیلوئسم تسا رتگ رزب صخش ٌةبترم ردق ره هک

 .تسا رتدایز یناشیرپ و هودنا تسا رتشیب شتیلوئسم

 دزن تمايق زور شتاک رح تهج هب صخش ره هک دزومآ یم امهب ام نیذ

 دوحخ یصخش لامعا تهج هب طقف هن نیطالس یلو « دوب دهاوخ لرئسم قلطم یضاق
 راگ درورپ هک ییایاعر تّیهافر و تینما تهج هب نآ رب هوالع هکلب « دنتسه لوئسم
 ترضح ثیداحا زا یکی رد هکنانچ .دوب دنهاوح لوئسم «تسا هدرپس وا هب اهنآ
 زا لوا ناهاشداپ هاشداپ تمایق زور هک تسا هدش دراو هلآ و هیلع لا یلص لوسر

 اقفتم «تسا یک لام ناهج نیا تنطلس زورما هک دومن دهاوح لاوثس ایند نیطالس

 رداق نآ زا دعب . دشاب یم وت تردق دی رد تنطلس اراگ درورپ دنیامن یم ضرع

 هشمق یهلا یدهم نیدلا ییحم همجرت :میرک نآ رق ۲۱ ذی «موس ءزح نارمع لآ هروس +

 ( ۸ ةحفص «نارهت یملع «یا



۳۳۱ 

 یناسک تحار و تینما تهج هب سپ دیتسناد یم نینج رگ ا هک دیسرپ دهاوحخ قلطم ۱

 تهج هب هکنيا ٌهظحالم هب ؟ دیدرک یمن هجوت ارج «مدوب هدرپس امش هب ار اهنآ هک

 ددومن هظحالم زا و دوب مهاوخ لوئسم تمایق زور مدوح یایاعر تینما تیلوئسم

 تکلمم تلاح و عضو «مدوب لولم ک انمغ یلیح مدوخ تکلمم بارطضا تلاح

 . لکشم طقف هن تکلمم نیا مدومن یقرت و نداد مظن هک مدرک یم لایح مدید یم ار

 تایقرت نینچ ناتسناغفا درک یمن نامگ نسک چیه ًانیقی تسا نکمم ات هکلب «تسا

 نم ینارمکح لیلق نامز رد میرک راگ درورپ یراک ددم زا هک درک دهاوخ یبیجع

 مامت هکلب « دوب رضاح لامک تیاهن رد تکلمم یبارخ بابسا نیمه هن تسا هدومن

 قلطم رداق نوچ نکل « دوبن شدوجو زا یرثا چیه و یتسپ یاهتنا رد یقرت ةيامرس

 تناعا نم هب مدومن یاعدتسا شدزع زا « دوب هتشاذگ نم هدهع هب ار تیلوئسم نیا

 رد ات میامن یراتسرپ «تسا هدرپس نم هب شدوح هک ناسنا یاه هّلک نیا زا هک دیامن

 بلق توق لامک اب و موشن حضتفم و لیلد ناهج نیا مدرم راظنا رد تمایق زور

 هللا یلص یفطصم دّمحم دوح ربمغیپ هب دیحم نآ رق رد دنوادح هک هدعو هب دامتعا

 : دیامرف یم هک مدرگ تسا هدومن هلآ و هیلع

 و اوقدص نیذلا کتلوا سابلا نی - و ءآ رضلاو اسابلا یف نیرباصلاو

 عقوم نيا رد هک ار تکلمم یتخبدب و تامحز رگ ا هصالخ *نوقتملا مه کتلوا

 . طقف اذهل ؛دش دهاوخ مزال نآ حرش تهج هب هدحیلع باتک میامن نایب دوب مهارف

 میامن یم نایب مدوخ سولج نامز رد ناتسناففا تاروما تلاح زا یرصتخم حرش

 دنجنسب ناشدوح دنناوتب و دشاب هتشاد هدیاف نم باتک ناگ دننک هعلاطم ته هب هک

 دنچ و تسا هدش ادیپ توافت هچ #قباس تالاح لباقم هب هزورما یقرت تلاح رد هک

 :تسا لیذ رارق هب هک میامن یم تبث احنیا ردار دوخ تالاکشا بابسا زا هرقف

 راچد تنطلس تخت هب سولج عقوم رد متسه تکلمم هاشداپ هک نم الوا

 هک ار راصح الاب تارامع هک ارچ «متشادن تنوکس تهج هب هناخ هک مدش لکشم نیا

 . دوبن دوجوم هناخ رگید و دندوب هدرک بارخ سیلگنا رکشل دوب نم یدادجا هناحخ

 مود ءزح ۱۷۷ ةبآ هرقب هروس- »

 یقباس :نتم رد



۳۳۲ 

 *لته ناتسناغفا رد هک اریز «منامب اجنآ ًاتقوم هک دش یمن ادیپ مه هیارک ةناحخ

 هدشن هدید چیه هکلب « رتمک خیراوت رد نم لایح هب .تسین (یمومع ةناخنامهم)

 ترامع هک ینامز ات و دشاب هتشادن یقاتا دوح ندیبآوحخ تهج هب یهاشداب هک تسا

 یم هیراع ایاعر لام یلگ یاههناخ و اهرداچ رد «مدومن انب دوخ تهج هب هزات

 تیلوفط نامز زا هک دنتسه ملطم ناگ دننک هعلاطم باتک نیا لبق لوصف رد

 رد هشیمه نم تارامع و میامن ر ایتخا تنوکس هشیمه میسو یاضف رد متشاد تداع

 یلیح نم تهج هب میامن قاشنتسا دایز هزات یاوه متسناوت یم هک تسا هدوب تاغاب

 رپ هک یلگ یاههناخ نیا رد و سبتحم و گنت و فیثک یاههچوک رد دوب بعص

 هک دوب یگنج لوا اهشوم گنج و یرارمتسا یوهایه «میامن لزنم دوب خاروس زا ۱

 ةهنازح رد ایناث . .مباوخب متسناوت یمن بش مامت اهنآ بوشآ زا و مدوب هدش نآ راچد

 هن « دوش هداد یتلود یاهرک ون اب نوشق بحاوم هک دوبن دوحوم یرانید یتنطلس

 یلعریث ًالبق ار تکلمم تایلام .تشادن دوجو ًادبا هنازح هکلب « دوب تلع نیمه طقف

 کی ای دندوب هتفرگ هدعاسم روطب ای سیلگنا رکشل و ناخ بوقعی دمحم و ناح

 متسناوت یمن تهح نیا زا. دندوب هتشاد تفایرد تقو زا شیپ د ار هلاس ود هلاس

 زا تاره ًعبار .دندوب هدرک ذحنا هدعاسم مساه ًالبق اریز میامن دحا یتایلام

 تفلاخم هب ار مدرم هک دوب ناحخ بویا دمحم ینارمکح تحت هدش ازجم نم تکلمم

 رادرس هب ار راهدنق اه یسیلگنا . دید یم هیهت گنج تهج هب و دومن یم کیرحت نم

 مه هیلاراشم و دوب راهدنق یلاو تقو نآ رد هک دندوب هدومن ضیوفت ناخ یلعریش

 ۱ اجنآ مکاح هنمیم رد. دنوش لماش وا ابهک دوب کرحم ار مدرم فرط کی زا

 مک ببس هب تکلمم دوح رد .دوب داسف لوغشم نم تفلاخم هب ناحخ روالد هب موسوم

 ره داحخ بوقعی دمحم و ناحخ یلعریش و ع اجش هاش ینعی قباس ناهاشداپ یلاح

 لوپ ذحا ایاعر زا و دنتفگ یم لالقتسالاب مکاح ار دوح ییالم ای دیس و هدرک رس

 هیبنت ار:یذعتم نامدرم هنوگ نيا هکنیا تردق ای تأرج ناهاشداپ نا و دندومن یم

 ناخ یلعریش رتافد زا . دنتشادن دنروایب مظن و تینما تلاح هب ار تکلمم و دنیامن

 لتوه :نتم رد -



۳۳۳ 

  لتق تهح هب تسابس هک دوش یم مولعم دشاب یم ن م نیرومأم فرصت رد الاح هک

 و روک ذ سوفن هک دوش یم تباث نيا زا و تسا هدوب همیرح هیپور هاجنپ طقف یصخش

 کی طقف یبیترت یب نیا ببس هب و تسا هدوب رتنازرا یواگ ای دنفسوگ ناج زا ثانا
 هک یمیارج غلبم « دراد راوناح رازه تسیب هک بآ رخب هب موسوم کچوک لاحم
 رارق نيا زا و دوب هیپور رازه هاجنپ یلاس دومنیم ذخا اجنآ مکاح نامز نآ رد

 .تسا هدش یم مقاو لتق هرقف هرازه یلاس هک دوش یم مولعم

 هک ییاه یزاغ و ملع یب یاهالم و لباک رد نا یلعریشةداوناحن نایماح

 هب ار مدرم « دنیوگ یم یزات تبسانم هب ار اهنآ هنغافا و دوب یزاغ ناشمسا طقف

 اه سیلگنا تسود هک اریز «متسه رفاک نم دنتفگ یم و دنتخیگنا یمرب نم تفلاخم

 بیترت .دیامن .داهج نم اب دیاب یناملسم ره اذهل .دنتسه رفاک اهنآ و مشاب یم
 روضح رد ار دوخ یاعدا دنتسناوت یم مدرم نیرت تسپ هک دوب نینج تامک احم

 یم ار هاشداپ ٌهمامع و شیر هتخادنا تسد هک تلوهس نیا هب «دنیامن هئارا هاشداب

 دنتشاذگ یماو هاشداپ شیر مارتحا هب ار دوخ ضرع هک دوب نیا دوصقم و دنتفرگ

 . دیامن * اغصا ار اهنآ ضیارع دوب روبجم هاشداپ و

 مامح لحخاد نم بقع هتعناث دنت ینز و یدرم هک متفر یم مامح هب یزور 

 زا . دیشک یم بقع زا ارم مه هفعیض «هتفرگ ولج زا ارم شير هفیعض رهوش و دندش
  یم یتخس روطب ارم شیر روک ذم صخش هک ارچ «مدش ملأتم یلیخ شکمشک نیا .

 زا دهد تاحن اهنیا تسد زا ارم . دوبن کیدزن نیظفحتسم ای لوارق نوج .دیشک

 ارم شیر هکنیا نودب متفگ اهنآ هب و دیراذگب ارم شیر هک مدومن اعدتسا اهنآ

 ارچ مدوب فسأتم . درکن هدیاف یلو «میامن یگ دیسر امش ضرع هب مناوت یم دیشکب

 مداد مکح نآ زا سپ دنشارت یم ک اپ ار دوحخ شیر هک متشادن ار اه یگنرف مسر

 . دنشاب رضاح یدایز لوارق مامح برد اهدعب

 دندروآ یم رابرد هب ار ینیریش یاه هجناوخ یتقو هک دوب نیا رگید مسر ۱

 اه ینیریش فرط هب دنشاب تمسق رظتنم هکنیا ضوع هب نآ بصنم بحاص و ءارزو
 ینیریش دناوتب ردق ره ًافنع صخش ره هک دنتخادنا یم رگیدکی یور ار دوخ هتحخات

 ۱ ( ادخهد) یسک ننخس هب نداد شوگ -افصا +



۳ 

 هاشداپ و اهنآ تهج هب راک نیا میامن یلاح اهنآ هب مدرک یعس یلیح هچرگ | . درادرب
 «دنیامن یم راتفر وا روضح رد یشحو تاناوی - لثم هک تسا حاضتفا بابسا اهنآ

 ناشدوح نیب ندیگنج زا دیع عقوم رد هبترم کی . دنتشادن ییانتعا نم فرح هب یلو
 ره هب ار اهنآ مداد مکح لوارق یاهزابرس هب هک مدش ریفتم ردق نیا ینیریش تهج هب
 اهنآ یاهرس هک مدش فسأتم مه یردق و ظوظحم یردق « دننزب دنناوت یم هک یتخس

 نیا یلو «تخیر یم نوح دندوب هدز اهنآ هب هک اهلوارق بوچ برض زا و هتسکش
 . داتفا رثّوم تشز و هناقمحا تاداع متخ رد نم راتفر

 یم نایپ دنتشاد هاشداپ یارزو و نیرواشم هک یرایسب لقع زا هنومن الاح
 نم یارزو «متشاد یطحق میب و دوب هدش نارگ رازاب رد درآ و نان یتقو کی .میامن
 هلغ یاهشوگ هک دنداد حالص نم هب ًادج مدومن تروشم اهنآ اب عقوم نيا رد هک

 درآ و هلغ دنوش روبجم اهنآ ات میامن بوک خیم اهنآ یاهناک د رد هب ار اه شورف ۱
 میامن یراددوح متسناوتن ندیدنخ زا اهنآ یاهبنارگ تحلصم نیا رب . دنشورفب نازرا

 .ما هتسجن یحالص ًادبا دوخ نیرواشم زا نونک ات زور نآ زا و

 تسرهف نتشون هک دندوب رامش یب ردق نیا ناتسناغففا تنطلس تخت نایعدم

 دنچ مدوب روبجم زین دندوب هیسور رد نم لافطا و لایع .تسا نکممان اهنآ یماسا

 رود دوخ دزن زا تکلمم یتموکح یاهراک تهج هب ار دوخ مرحم یاهرک ون#زا رفن
 «متشادن یتسود و رواشم .دوب هتفرگ ارف ارم فارطا تالاکشا و یسویأم .متسرفب

 طقف هودنا و تالاکشا تاقوا رد دیامن ادع هب ار دوخ لک وت هک یسک یلو

 بابسا نم تهج هب مه هجراح نیتلود .تسا یفکم وا تهج هب دنوادخ یهارمه
 یرادبناح یرگید زا رتشیب یردق اهنآ زا یکی اب رگ | هکنیا تهج هب دندوب شیوشت

 دنناد یم هبرجت اب یاهناد یسایس و نیحروم . دندش یم رطاح هدیجنر مدومن یم
 « دش مسقنم ءزج یاه هدرک رس نیب و دیسر یهابت تلاح نیا هب یتنطلس هک یتقو

 الثم . دوش هدروآ یرادیاپ و یوق تنطلس لکش هب تکلمم تسا مزال یدیدم تدم

 هب هیلوغم یرحآ نیطالس یلاح مک ببس هب هک دییامن هظحالم ار ناتسودنه تنطلس

 - یاهناد یسایس بیجع ملع و هبرجت و لقع دوجو اب .دوب هدیدرگ مسقنم ءزج کلامم
 اهشروش هچ و تسا هدمآ مهارف اهتمحز هچ و تسا هدیشک لوط ردقچ «سیلگنا
 تنطلس فعض مسق نیمه هب .تسا هدشن مظنم ًالماک مه زونه تسا هدش اپرب ,



۳۲۵ 

 دوخ تخت یاپ زا خسرف دنچ ناشداپ تقو ره هک دوب دایز ردق نیا ناتسناغفا
 چیه دیامن رارف هکنيا زجب و دید یم هاشداپ ار رگید تعجارم تقو « دش یم جراح

 ۱ ۱ ۱ .تشادن هراح

 دوح یایاعر و اه هدرک رس تفلاخم هب تسناوت یمن نوچ ناحخ یلعریش

 هنالقاع یلیخ بیترت نیا درک یم لای و دوب هدروآ نایم هب یرگید بیترت « دگنجب
 تفلاخم هب ار دوخ نیرومأم و اه هدرک رس هک دوب نیا روک ذم بیترت و تسا
 ینوناق و دنوش یزیر نوح لوغشم دومن یم بیغرت ار اهنآ و تشاد یم او رگیدکی
 تهج هب دناسرب لتق هب ار دوخ نمشد دشاب هتساوخ یصخش رگا هک دوب هدرک بترم
 هتساوح ار رفن دنجره و دیامن لخاد تلود ٌهنازح رد هیپور دصیس یرفن دنچ ره
 هدرب هدیاف ود ریبدت نیا زا شدوحخ لایع هب روک ذم هاشداپ . دنناسرب لتق هب دنشاب

 نایم زا ار شک رس یاه هدرک رس دشکب یتمحز شدوع هکنیا نودب الوا :تسا

 دیاع هیپور دصیس دش هتشک مسق نیا هب هک یصخش ره تهج هب ًایناث .تسا هتشادرب
 یلداع نارمکح «تسا نابرهم دنوادح هک هفیاط ره رب دنا هتفگ هکنانچ «هدیدرگ وا

 یم یملاظ تسد هب دوش بارخ یتکلمم دریگ رارق شتیشم هاگ ره و درامگ یم
 جنپ یلاس رد هک اریز «تسین میدق لثم ناتسناغفا الاح هک. ار ادخ دمح . دراپس

 رد هک تسا یدادعت زا رتمک دادعت نيا و دتفا یمن قافتا تکلمم مامت رد لتف هرقف

 یناگ دنز تهج هب ار هحیبق تاداع نینچ مدرم . دوش یم عقاو هندمتم کلامم زا یلیح

 ناریما یاهرسپ نیرتگ رزب هک یتروص رد دندوب هدرک رایتخا داسفا یارب دوح
 یلعریش ناشدوح ردپ تفلاخم هب ناخ بویا دمحم و ناخ بوقعی دمحم ینعی نامز
 هاگ رههک دیامن هظحالم دناوت یم صخش .دندوب هدش یغای تاره رد ناح

 زا ایاعر هک اهقبس هج دنهدب مدرم هب ار وکین و بوخ قشمرس نیا هاشداپ یاهرسپ
 ۱ :دیوگ یم یدعس . دندرک یمن لصاحاهنیا

 درک انشآ نآ درک هچره نم اب هک ملانن زگ ره ناگناگیب زا نم
 زا و دندوب بعل و وهل لوغشم وا گرزب یاهبصنم بحاص مامت و هاشداپ

 یم ذحا اهنآ زا ملاظ نیرومأم نیا هک یدایز تایلام ببس هب اباعر رگید فرط

 یم زامن اجنآ هک یناسک هکنیا ةطساوب دجاسم .تالاکشا و تمحز راتفرگ دندومن

 . دنتشاد لرزنم احبنآ هک دندوب هدش هلد یاهگس زا رپ دندوبهدرک کرت دندناوحخ



۳۳۹ 

 هب دوب هدش یژور « دوش تدابع فرص یلکب دیاب و تسا یدمحم دیع هک هعمح زور

 گنس رگیدکی فرط هب و ندومن هرخسم و ندرک یزاب ترارش و نتعاب رامق تهج

 رد دایز صاخش]| عبج هب موسوم لباک کیدزن یاهناتسربق رد رهش زا نوریب نتحادنا

 نآ مدرم هابت لاح بسانم نآرق ُهیآ نيا . دندشیم یمحز رگیدکی اب ندرک گنح

 نامه ار دناودخ دمح *"مهسفناب اما و ریغب یتح موقب ام ریغیال لا نا : دشاب یم تقو

 یزیگنا تریح یقرت نینچ میتشاد نایب هک دوب یزیمآ فسا تلاح رد هک یتکلمم

 و رورسم شناتسود هک دراد یروطب ار تیهافر و تینما تداعس و تسا هدومن

 نواعم روک ذم تلم هک دیایب یزور دنراودیماو دنرامش یم یوق یتلم ار اجنآ یلاها

 .دنناد یم دوخ ک انرطح و یوق نمشد ار اهنآ شنانمشد و دشاب اهنآ

 لامک اب دنرضاح هک دنا هدش عیطم و مارآ یایاعر یروط ناتسناغفا تلم

 و هرازه هفیاط یاهگنج رد .دنیامن ارحا ارم لمعلاروتسد و تاماکحا تبغر و لیم

 .دنتشاد رهاظ و دندومن تباث لمک | هجرد هب ار دوخ یرادافو و تقادص «یرفاک

 هتسد هک مفوعشم تیاهن هرقف نيا زا . دنناد یم ناشدوحخ عفانم ارم تلود عفانم هک

 یم یرفاک و ؛رازه فیاوط اب ندیگنج تهج هب دوخ جراخم لمحتم ناشدوح هتسد

 دنتسناد یم دوخ نمشد دندوب هتساحرب نم تلود تفلاخم هب هک ار یناسک و دنتفر

 و رازه لاس رد تلود یدوبهب تهج هب ار دوخ صالحخا و تبحم توبث هکنانچ

 و راجت و یتلود نیرومًأم مه هک دندومن رهاظ یرمق یرجه هدزیس و دصیسا

 ةنازح هب ار دوحن ةنایلاس لحخادم رشع کی نم یایاعر زا هقبط ره نامدرم و نیکلام

 نيا اب هک دندومن اعدتسا و میامن شهاوح اهنآ زا هکنیا نودب « دنتشاد لیاق تلود

 ظوفحم هحراح یذعت زا اهنآ تکلمم ات میامن ع ایتبا هیبرح تاودا و هناخروق هجو

 ۱ . دنامب

 و یرگ یغای لوغشم نم اب هشیمه نم تنطلس لیاوا رد هک یتلم نامه

 و عیطم و مارآ یلیخ تلم الاح « درک مهاوخ نایب نيا زا دعب هکنانج « دندوب گنج

 فرح و عیانص نتخومآ هب فورصم ار دوخ مه مامت و هدش نادمتم و نوناق لمحتم

 زا . دنشاب یم ناشدوحخ یدوبهب تهح هب تکلمم یقرت ةیهت لوغشم ًامومع و دنراد

 ۱۳ ءزح ۱۱ ةبآ دعر هروس +



۳۳۷ 

 و رهاظ تلم راتفر و یناگ دنز رد اهنيا زا شیب یقرت راثآ یدنوادخ فاطلا

 ما هتشاد لایب تنطلس تخت هب دوحخ سولج نامز رد ار مدرم تلاح نوچ .تسادیوه

 یتحیصن هب .میامن یم نایب تسا هداتفا قافتا نآ زا دعب هک یتاعقاو زا یحرش الاح

 تسا هدومرف لیذ رعش رد دوخ باحصا زا یکی هب (ص) ربمغنب ترضح هک

 .« دنب هب رتشا یوناز لگ وت اب» دنلب زاوآ هب ربمغیپ تفگ .مدرک یم یوریپ
 اریز « دیدرگ مبلق توق بابسا یلیح هک داتفا قافتا نم تهج هب هرقف ود

 رمالارخآ هدوبن مورحم یهاشداپ هب تیرومأم زا هک مدش راودیما عیاقو زا هک

 موش ناتسناغفا مزاع هیسور زا هکنيا زا لبق یبش هلمح نآ زا . دش مهاوخ بایماک

 قاطا رد هک یهاشداپ روضح هب ارم هتفرگ ار میاهوزاب هتشرف ود مدید ایر ملاع رد
 نساحم «یضیب و وکین تشاد یتروص هاشداپ . دندرب «دوب هدومرف سولح یکجوک

 و رب رد یبآ گنر هب یخارف سابل ؛مضو شوح و دنلب یاهناگ ژم و اهوربا «رودم

 و بیجن عبط و یرظنم شوع لامک وا تثیه مامت زا .تشاد رس هب یدیفس ٌهمامع
 مادنا کیراب و تماق دنلب یصخش شتسار تسد فرط هب دوب ادیوه ملح و تفأر

 شتسد ریز .لایخ زا ولمم و هنامیرک شیامیس و دیفس و دنلب شنساحم . دوب هتسشن

 هب هبسنلاب شا هرهچ و دوب الاب هنایم و رت هاتوک شتماق هک دوب یرگید صخش
 شیور شیپ مه ینادملق . دوب رتدیفس دوب هتسشن وا پح تسد هب هک درمریب صخش

 هتشون ذغاک یاه هحفص رد هک یبرع تاجتشون هعطق دنج «هنارخاف شسابل هتشاذگ

 . دوب هتشاذگ شولح « دوب هدش

 و گ رزب یاهلیبس و ییزج نساحم اب یصخش هاشداپ پچ فرط هب
 .دوب رهاظ تفأر و ینابرهم یلیخ شیامیس زا و هدیشک ینیب ؛هتسویپ یاهوربا

 هب رتشیب هللا لها نامدرم زا متشاد روک ذم هک رگید رفن هس هب هبسدلاب هیلاراشم

 یدنلب قالش شیولهپ هب و رتدنلب همه زا شتماق .تشاد تهابش ناد یسایس صاخشا

 هب هبسنل اب تثیه رد یتروص شوح تیاهن هب رگید صخش نآ زا دعب . دوب هتشاذگ

 ساب لثم شسابل .تشاد هاشداپ هب تهابش رتشیب دنتشاد روضح هک نارگید

 لامک شتروص زا تشاد مه یریشمش .دنتشاد میدق نامز رد هک رکشل یاهرادرس

 رگید صاخشا زا تماق رد و عاجش ناروآ گنج لثم شعضو هیلک و رهاظ تسارف

 . دوب رت هاتوک دندوب لفحم نیا رد هک



۳۸ 

 « دندرب یم شبحاصم رفن راهج و هاشداپ نیا روضح هب ارم هک یتقو نامه

 .دندروآ اهنآ روضح هب ار یصخش هدش زاب ًاتعفد دوب قاتا هب ور هک هچیرد مدید
 «مدینشن ار هاشداپ ظافلا نم هک دومن یباطح روک ذم صخش هب مشچ ٌةراشا هب هاشداپ

 ار نایدا ریاس دباعم موش هاشداپ رگ ا» :دوب لیذ رارق هب مدینش ار باوج یلو
 نيا زا هاشداپ دش یم مولعم « تحاس مهاوح ار دجاسم اهنآ ضوع هب هدومن بارح

 دندوب هدروآ ار روک ذم صخش هک ییاه هتشرف هب و دشن دونشح نادنچ باوج

 .دندرب ار هیلاراشم ًاروف دننادرگ رب ار وا دومن مکح

 درک مهاوخ تلادع) مداد باوج « دومن نم زا ار لاوئس نامه نآ زا دعب

 ادا ار ظافلا نیا نوچ « داد مهاوخ حاور هملک اهنآ یاج هب هتسکش ار اه تب و

 مولعم هاگن نیا زا .دندرک هاگن نم فرط هب یزیمآ تمحرم رظن اب شباحصا مدومن

 هاشداپ هکنيا هب مدش محلم هظحل نامه .دنا هدومن نم یهاشداب رب قیدصت دش یمآ

 نیمی فرط صخش ود و دشاب یم هلآ و لا یلص یفطصم دمحم ترضح روک ذم

 رادیب باوخ زا دعب . دنشاب یم یلع و رمع راسی فرط صخش ود و نامثع و رکبوبا

 هب مالسا ناهاشداپ نییعت هک شباحصا و ربمغیپ ترضح هک مدیدرگ فوعشم هدش

 . دنا هدومن باختنا ناتسناغفا هیت تراما هب ارم تساهنآ رادتقا هضبق

 نآ راچد منطو یلاها هک یتامدص تهج زا یزور هک دوب نیا رگید ؛رقف

 دادمتسا شک اپ حور زا هتفر رارحا هجاوخ ترایز هب هک مدش نیگمغ ردق نیا دندوب

 تحس دوب هدش متمسق نم یناگ دنز مایا رد هک یتامحز و یدیماان ببس هب و متسح

 باوح رد متفر باوخ هب اجنآ شرف یور هدش هتسح هیرگ یرایسب زا ؛متسیرگ

 ریما وت ورب لباک هب دومرف نم هب هدیدرگ رهاظ روک ذم یلو ک اپ حور مدید

 «نک اپرب دوخ رکشل ولج رد هتفرگ ارم رازمیاهقدیب زا یکی و دوب یهاوحخ

 و تسا نم فرصت رد نونک | روک ذم قدیب .دوب دهاوخ وت اب رفظ و حتف هشیمه

 ۱ .دنا هدروخن تسکش زگ ره مرکشل



۳۳۹ 

سس
 

 مهدزای لسف
 تنطلس نارود یاهگنج

 ناخ نامحرلادبع ریما

 یزک دومحم دیس اب گنج ۱

 هتشاد نایب البق هکنانچ تسا هدمآ مهارف نم تطلس نامز رد هک ییاهگنج

 رگید یاسر زا رفن کی اب ؛دروخ تسکش ناحن بویا دمحم هک یلاس نامه رد ما

ومحم دیس .دمآ مهارف "یزک دمحم دیس اب گنج نیا و مدومن گنج مه
 داماد «د

 یلعریش ةقرف یماح ار دوخت تهج نیا زا و «دوب فورعم ناخ ربکا دمحم ریزو

 ار دوخ هیلاراشم «ناتسناففا تنطلس تخت هب نم سولج تقو رد .تسناد یم نا

یدام هب موسوم هوک یالاب .دومن نالعا دوب وا ینارمکح لحم هک زگ هاشداپ
 هک 

هک یتقو «دوب هدومن رایتحنا تنوکس تشاد تفاسم زک زا مین و خسرف کی
 مزاع 

 هب کمن یایاعر زا هک دوح داهارمه رفن دصناپ « دصراهچ اب هیلاراشم مدوب راهدنق

 لایح هک دوب قمحا یلیحن هیلاراشم .دندروآ هلمح نم ک اح هب دندوب نم مارح

 قفتم وا اب هک میدق یاهگنفت هب حلسم صاخشا رفن دصناپ ؛ دصراهچ اب درک یم

 . دیامن تنطلس دناوتیم « دندوب

 یلو « دنتفر وا ةلباقم هب لگ انثریم و ناخ لوسرلادبع رادرس نم نیرومأم

 صاخشا اب هدرک تمجارم هوک نامه هب ًاددجم هدومن ضارتعا گنح زا هیلاراشم

 دوخ رود یدایز دادعت هلیسو نیا هب هام شش زا دعب . دوب داسف لوغشم یزگ لهاج

 لباک هب راهدنق حتف زا سپ هک دوب یتقو نیا و تساحخرب نم تفلاخم هب هدومن ممج

 ب ار دوخن رالاسهپس یعرچ ناحخردیح مالغ اذهل .مدوب هدرک تعحارم

 .تسا عقاو ناتسک اپ زرم کیدزن لباک یقرش لامش رد زک »



۳۳۰ 

 گنج نادیم رد رالاس.ٍهپ » .دنیامن گنج دومحمدیس اب متشاد رومأم ناخروفغلا دبع
 ات دندوب گنج لوغشم نم عاجش رکاسع یلو .تسکش شیاپ هداتفا بسا زا

 ار وا مسق نیا هب .دیامن رارف ناتسودنه فرط هب هدومن روبجم ار دومحم دیس
 .دندز شتآ دنذوب هداد هانپ ار وا هک ار یناسک یاههناخ و هداد تسکش ًالماک
 ار دوح هنابذاک ییاجیلغ دمحاریم رسپ ناحریش (.ق .۰۱۲۹۹) لاس نامه رد

 یلعریشریما ار وا دهد بیرف ار مدرم درک یعس هدومن ناخ یلعریشریما هب موسوم
 دناوتب هکنیا زا لبق یلو « دنوش قحلم وا اب نم تقلاخم هب شروش رد هتسناد ناحن
 .دش توف سبح رد هدیدرگ ریسا دروآ مهارف یدایز تالاکشا
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۲۳ 
 ۱ ۱ و ۵ ۱۳۰۰ یاهگنج -۲

 ناحخ روالد . دش مقاو لیذ رارق هب ییزج یاهگنج « .ق.ه ۱۳۰۰ لاس رد
 «تسناد یم ناخ یلعریش ُهداوناخ و ناحخ بویا دمحم یماح ار دوحن هک هنمیم یلاو
 هک درک هظحالم زین و تسا هدروخ تسکش نم تسد زا ناحخ بویا دمحم دید یتقفو
 هنارسدوخ نیا زا رتشیب دناوت یمن و تسا نم تکلمم دودح لحخاد هنمیم تیالو
 سور نیرومأم هب لوا « دراد ازحم تسه هک هلیسو ره هب تساوح « دیامن تک رح
 لیک و « *نمدنس ترباررس هب دیسرن وا هب اهنآ زا یددم دید نوچ تشون یذغاک
 تلود رکون ار دوحخ نم هک تشون هضیرع ناتسچولب میقم ناتسودنه یامرفنامرف
 ریما هب دنداد باوح هیلاراشم هب .مراد امش زا تیامح یاعدتسا «مناد یم سیلگنا
 بحوم هب سور تلود اب سیلگنا تلود هک اریز ؛ییامن تعاطا ناخ نامحرلادبع
 بس نیا زا دنیامنهلخادم ناتسناغف ةلخاد تاروما رد دنناوت یمن دوخ تادهاعم
 ۱ .دیدرگ راتفرگ دوخ تقامح تبوقع هب هدنام اهنت هیلاراشم

 ؛دوب ناتسک رت نارمکح نم بناج زا هک ناحن قاحسا دمحم رادرس هب
 یرکشل هیلاراشم . دتسرفب ناخ روالد گنج هب یرکشل هک مداد لمعلاروتسد
 وا نداد تسکش تسا ردتقم یلیح همنیم یلاو ذوچ داد عالطا نم هب یلو « داتسرف
 و درک یم راتفر هناروزم نم اب ناخن قاحسا رادرس مراد نیقی . داد لاکشا یلیخ

 روطب متسناد یم دوخ رادافو رومأم و قیذص هاوخریخ ار وا هک تاقوا نیا مامت
 ۱ دش رهاظ اهدعب وا تنایح و دومنیم راتفر تنایح

 داتسرف ناشر و ننشکاح یطفسو یما گنج هب رکشل لاس نامه رد
 نارمکح ار دوخ روک ذمریم هچرگ |: دوب لیذ رارق هب نداتسرف رکشل نیا ببس و
 رد دیاش درک یم لایخ نوچ دوبن عناق ردق نیا هب یلو « دوب هداد نالعا لالقتسالاب
 راک نا یریگولج تهج هب اه ؛میامن قحل دوخ تکلس بار وا تیالو هی از
 رتک د زین و هدش تارک اذم لوغشم سور تلود اب اهدعب و دنقوخ نارمکح اب لوا
 ریماهک دومن تباکش وا هب هدومن توعد نانفش هب ار سور حایس لگکیردربال
 تحت ار دوخ نم و دیامن قحلم دوخ تکلمم هب ارم تیالو دهاوخ یم ناتسناغف

 * ترباررم سندمن  ۹۵۲06۲0۵0 ۵۵۵۲ ٩۱۲



۳۳۳ 

 طقف .میامن هیبنت ار وا دوز ای رید متشاد لایح و مدوب هدش هتسحن دوب هدروآ مهارف

 .مدوب یبسانم عقوم رظتنم
 هددعتم یاهرهش رد هک نمیاه سوساح و اه سیونرابحخا تقو نیا رد

 هب ار اه سور هیلاراشم دنداد ربخ دندوب اراخب و نانفش و ناشور و دنقوح ینعی

 تهح نیا هب « دیدرگ نم یناشیرپ بابسا ینعم نیا و تسا هدومن توعد دوحخ تبالو

 ار اهنآ تسناوت مهاوخن رگید دنوش فرصتم ار نانغش و ناشور اه سور رگ | هک

 و ناخ لانک لارنژ هب اذهل .دوب دهاوخ رطخ رد نم تلود .میامن نوریب اجنآ زا

 زا دعب . دنورب یلع فسویریم گنج هب مداد مکح نغ هتق مک اح ناع هلادبع رادرس

 دعب . دناتسرف لباک هب شلایع و لها اب هدومن ریساار روک ذمریم ییزج دروحودز
 .مدومن ررقم اجنآ مکاح ار یراهدنق ناخارذعلگ نآ زا

  توعد ار وا روک ذم ریم دوخ هک فناویا ویسم سور رومأم هک یتقو
 ار اجنآ نم مک اح ًالبق «دیسر اجنآ دوش تیالو لحخاد شرکشل اب هک .دوب هدرک

 هرک اذم ح رطم لاس نیدنچ ات تیالو نیا باب رد اه سور یاعدا . دوب هدش فرصتم

 .ق.0۱۳۱۱ لاس رد دنارود رمیترام رسنویسیمک ات دشن لصو و عطق احیضوتو دوب

 هدرب قاطیالام تشز مسر زین و مدومن عفترم دومن یم اجنآ یایاعر هب روک ذمریم

 تیالو نیا یاهریم *ه.یمذ قالحا و تاداع باب رد .متشاد کورتم ار یشورف

 راهظا اهنآ باب رد باتک نیا لبق لوصف رد هک اریز «میامن یمن هرک اذم رگید

 .ما هتشاد

 .ق.ه ۱۳۰۱ لاس یاهگنح ۳

 هب اهنآ یانکس لحم هک یراونش فیاوط تاک رح .ق .۰ ۱۳۰۱ لاس رد

 تشز -همیمد »*



۳۳ 

 هشیمه و دشاب یم رواشپ هار ضرع رد و * دابآ لالح یقرشم و یبونج فرط

 لاس نیدنچ زا دش لمحت ٌهوق زا حراح یلکب دندوب لباک یاهنارمکح تمحز بابس

 هعلق یشاوم و لاوما و لوتقم ار نیرفاسمو حارات ار لفاوق هک دوب نيا رب ناشتداع

 دامز مامت رد نیفراس نیا حارات و تعنات ببس هب .دندومن یم تراغ ار تاح

 مامت هب تقیقح رد و دوب فوخم یلیح رواشپ هار یفوتم ناح یلعریش ینارمکح

 ترفاسم تسناوت یمن ندش هتشک سرت زا سک چیه لباک دوح ات هار نيا دادتم

 یارب ًالاصتا هک ار تارطاخم و هنایشحو تاک رح نیا هک متسناد مزال اذهل . دیامن

 .مرادرب نایم زا دوب رطحخ لحم و دنتشاد هدوارم فیاوط نیا اب هک یناسک

 هب ار ناح هلا بیبح رادرس مدوح رسپ .ق.۰ ۱۳۰۱ لاس ناتسمز رد

 فارطا رد یمظن و تثیه هک مدیدرگ دابآ لالج مزاع مدوح هتشاذگ لباک تموکح

 هب هک مدومن توعد ار یراونش یاهالم و اه هدرک رس .میامن رارقرب تالاحم نآ

 هک متفگ هدیدرگ ملکتم اهنآ اب میالم یلیخ زیمآ تیحم ظافلا هب . دنیايب نم تاقالم

 ار مالسا یلاها هک دشاب یم وا ربمغیپ و ادخ ماکحا و لیم فالح امش تاک ر ح نیا

 تشز تاداع نیا زا ار اهنآ هک مدومن یعس یلیح هچرگ | «دییامن تراغ و حارات

 نم تحیصن هب ییانتعا دندوب حارات و تعات لوغشم اهتدم اهنا نوج یلو «میامن منم

 مک اح ناخ یلعریش نامز رد دمحم هاش هک مراد یم راهظا عقوم نيا رد . دندرکن

 یم هیبنت دندومن یم تیاکش یراونش یاهتقرس زا هک ار یناسک .دوب دابآ لالج
 یراونش ٌهفیاط و وا نیب دهاوخ یم ضراع صخش هک تشاد یم هماقا لیالد و دومن

 هب هک ییانتعا یب و اهنآ بلق تواسق زا رمالارخآ و دروایب مهارف تمحز بابسا

 اهنآ هیبنت هیهت لوغشم دندومن یم تیالو حارات نتشاد ک ورتم باب رد نم حیاصن

 .مدیدرگ
 دزد رفن ود اب ناخ دمحم یلو رادرس رسپ ناخ دمحمرون تقو نیا رد

 .دندیدرگ قحلم اه یراونش هب وداد و وداس هب موسوم لیحخ حلاص ٌةفياط زا فورعم

 هس . دنیامن هلباقم نم رکشل اب هک دیسر رفن رازه هدزناپ هب ًابیرقت اهنآ ةيبرح توق

 رس یلب ۱ عبرم رتمولیت رم ۰ داک قرش یلبام ۸۵ رد تحاسم مبرم رت ۷۶۱٩ اب راهرگنن ناتسا زک رم دابآ لالح +

 .تسا عقاو ناتسک اپ زرم کیدزن و
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 لارنژ یگ درک رس هب ار هناخپوت یرطاب ود و ماظن هراوس حوف کی و ماظن هدایپ ح وف
 .مداتسرف اهنآ گنج هب دشاب یمناتسکر ت رالاسهپس الاح هک ناخردیح مالغ

 ار اهنآ دندومن اعدتسا نم زا « دنتشاد تنوکس رواشپ هار فارطا رد هک نم یایاعر

 هدمآ گنت هب اهیراونش زات و تعات زا هک ارچ «مهدب اه یغای اب گنج هزاجا
 ار یناسک هک تسا نم ُهدهع رب هرقف نيا متفگ هتفریذپن ار اهنآ یاعدتسا یلو «دندوب

 .میامن هیبنت دنوش ضرعتم نم یایاعر تینما هب هک

 راهچ لیحخوکنم و لکنم و نیچآ و کراصح هرد هب موسوم هطقن راهچ رد

 هتشک هدروخ تسکش اه یخای یاهگنج نيا زا کی ره رد « دیدرگ مقاو گنج هعفد
 نم تموکح منام یغای فیاوط یقبام «داتفا اهنآ زا گنج نادیم رد دایز یمحز و
 هب دندوب هدنام یقاب هک یدودعم و لوتقم یلکب لیخوکنم هفیاط یلاها دندیدرگ

 هدش هتشک گنج رد هک یناسک یاهرس زا مداد مکح .دندومن رارف اریت فرط

 هاش تنوکس لحم رد یرگید و دابآ لالج رد یکی .دنزاسب گرزب رانم ود « دندوب
 زا هک ییاهرانم نیا هک یصاخشا ات «دوب هتشاداو تشز راک نیا هب ار اهنآ هک دمحم

 هب ار نیرفاسم هک یصاخشا یازس دننادب دننیب هب تسا هدش هتخاس اه یغاپ یاهرس

 ار راونش یلاها تعیبط هک یناغفا تاموظنم زا ع رصم ود .تسا نیا دنناسر یم لتق

 :تسا نیا شا همحرت دافم .مسیون یم اجنیا رد دیامن یم

 ۱ شیوخ تمحز یهد و جنر یشک لاس دص ود رگ ۱

 وت هب تسود دوشن برقع و یراونش و رام
 هب تمزد و لکنم فیاوط *.ق ۱۳۰۰ لاس ینعی لاس نیمه رحاوا رد

 نیا رگید لحم رد هک تسا هدوب یعیاقو شروش نیا تهج . دندیروش نم تفلاخم

 یلخاد یاهگنج میمج داینب و لصا تقیقح رد شروش نیا .تسا هدش نایب باتک

 هک دندوب مدرم کیرحت ثعاب اهیرارف زا یضعب نیا رب هوالع . دوب نم نامز

 منم تهج هب ناخ نیدلا فیس لارنژ یگ درک ر س هب ار یرکشل .دنیامن شاشتغا
 دوب قمحا و هراکیب یاهبصنم بحاص زا یکی لارنژ نيا .مداتسرف لباک زا شاشتغا

 ربانب ؛تسا هدرک رک ذ . .ق .۰ ۱۳۰۱ لاس رد ار یراونش فیاوط اب گنج ع وقو هدنسیون *

 ۱ .تسا تسرد . ق. ۰: ۰ ۰۱ رخاوا رد نیا
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 هب مه نيا .دننکن راک و دنریگب بجاوم ؛ دندوب هدش داتعم ناخ یلعریش نامز رد هک

 یدامج هام رد الولفم ار وا تهج نیا هب . دیگنجن اه یغای اب هدومن لمع هیور نیمه

 لارنژ یگ درک س هب رگید رکشل و مداد تدوع لباک هب .ق .۰ ۱۳۰۱ لاس یلوالا

 روک ذم فیاوط ییزج گنج زا دعب .مداتسرف وا ضوع هب ییحیالم و ناح ناتک

 . دشاب یم مارآ يليخ یایاعر نونک ات نآ زا دعب هدروخ تسکش

 هک میامن هیبنت ار هنمیم یلاو ناحن روالد متس ناد مزال .ق .۰ ۱۳۰۱ لاس رد

 هرقف نیا لبق لوصف زا یکی رد هکنانج دوب هداد نالعا لالقتسالاب نارمکح ار دوح

 ۱ هدشن لصاح هجیتن هداتسرف وا گنج هب یرکشل ناخ قاحسا دمحم هک ما هتشاد نایب

 اذهل « دنادب ازحم ار دوح هک مهدن وا هب یعقوم رگید هک مدش ممصم هبترم نيا .دوب

 هتسد کی هک دنیامن تک رح هنمیم فرط هب رکشل هتسد ود هک مداد لمعلاروتسد

 هب پوت هدارع شش و ماظن راوس تسیود و یکاره هدایپ جوف کی رب لمتشم

 ةفیاط سیر . . دوب هدش هداتسرف تاره زا ناحخ تسدربز لارنژ یگ درک س

 هناور روک ذم لارنژ اب فیدر هدایپ رفن دصشش اب ناخشوت گنلپ هب موسوم یدیشمج

 و دش هنمیم مزاع هرازه زا .ق.و ۰ ۰۱ لاس یلوالا یدامح هام رد رکشل نیا . دش ۰

 تک رح خلب زا رکشل رازه جنپ هک مداد لمعلاروتسد ناخ قاحسا دمحم هب زین

 و «زور دنچ هرصاحم زا دعب یلو « دوب طوبضم یلیح هنمیم تاماکحتسا دیامن

 یلامعا دب تهج هب ار ناخروالد . دندش نم تموکح میطم نایغای ییزج دروحودز

 سوبحم ناخروالد تسد هب هک ار ناخ نیسحریم . دندروآ لباک هب هدومن ریسا وا

 .مدومن ررقم هنمیم تموکح هب ناخروالد ضوع هب هدروآ نوریب سبح زا دوب

 نآ یانتعم تابالو هس هب ار ناتسناغفا تکلمم و لباک هک لاس نیمه رد

 و یلاو ناخ یلعریش فرصت هب هک راهدنق و ناخ بویا فرصت هب هک تاره ینعی

 هک متسناد مزال . .مدش فرصتم تقیقح یور زا « دوب ناخروالد فرصت هب هک هنمیم

 هجوتم لصف نيا رد .میامن دیدحت و نییعت هحراح لود اب ار دوخ کلامم دودحآ

 و میامن یم لوحم یصوصخم لصف هب ار هلئسم نيا هک اریز «؛موش یمن دودح دیدحت

 .میامن یم هراشا تشاد مهاوخ روک ذم نیا زادعب هک هرقف کی هب طقف اجنیا رد

 فرط زا سور تلود و فرطکی زا ناتسناغفا و امظع یایناتیرب نیتلود

 و سور نیب دحرس طحن هک دنتشاد ررقم دودح دیدحت تهح هب ینویسیمک رگید



۳۳۷ 

 سیلگنا نویسیمک سیئر . دنیامن بصن یدحرس میالع هدومن نیعم ار ناتسناغفا

 متشاد یتسود رذق نیا اه سیلگنا اب هکنيا زا سور تلود الوا . دوب *ندزملرتیپرس

 رد ار اهنآ یاهتبحم هتبلا . دندوبن دونشحن دوب روط نیمه و ما هدومن اهنآ هب تشپ و

 و مراد رارقا دنتشاد یعرم نم هب تبسن و متشاد تماقا اهنآ تکلمم رد هک یمایا

 تسود اه سیلگنا اب تهج ود هب مدبال همه نیا اب یلو «ما هدرکن شومارف زگ ره

 و نم تهج هباهنآ یتسود هکنیا رگید «ما هدرک یتادهاعم اهنآ اب هکنيا لوا .مشاب

 تلود هک دوب ریغتم ینعم نیا زا سور تلود ًایناث .تسا رت بسانم نم دصاقم

 نیعم ار دوخ تادحرس طخ دهاوخ یم هک هدرک دیپ تآرج ردق نیا ناتسناغف

 هک تشاد لیم سور تلود ًالاث .دناسرب همتاعن هب ار سور تلود یاه یطخت هد

 بناح زا اه سیلگنا ةلعادم نودب ار دوحن کلامم دودح سور و ناتسناغفا

 هتخاس رذکم لیخ ار اه سور «یدنپلوار هب نم نتفر ًاعبار . دیامن دیدحت ناتسناغفا

 زا .ق ۶ ۰۰ ۱۲۹۸ لاس رد اه سیلگنا هک ینامز رد سور یاه همانزور هک ارج «دوب

 یتسود روطب و دوحن لیم هب اه سیلگنا هک دندوب هداد راشتنا ؛ دندوب هتفر لباک

 . دنتخیرگ لباک زا « دندروخ تسکش هکنیا زا دعب سکعرب هکلب « دنتشاذگن ار لباک

 فالخ تاراهتشا نیا هک دوب نیا یدنپلوار هب نم نتفر هدمع تاهج زا یکی

 مراد راهظا زین و متسه اه سیلگنا تسود هک میامنب اه سور هب و میامن بیذکت ار

 شیپ زا رت شیب زور هب زور مدوخ تلود و امظع یانیاتیرب تلود نیب طباور هک

 ریبادت «هلوادتم هیور بحوم هب دیاش و قوف هروک ذم تاهح هب . دوش یم رت مکحتسم

 هب اه سور رکشل زا یا هتسد دنیآ یم شیپ نیمز قرشم فرط هب هک اه سور

 متشاد رظن رد تقو زا لبق ار هرطاخم نیا نوچ .دندومن یمدق شیپ هد جنپ فرط

 ندش لحاد زا ار اه سور هک متسرفب اجنآ هب یوق یرکشل هک متسناد حالص نینچ

 .دنیامن یریگ ولج نآ ندش فرصتم و هد جنپ

 یگ دنیامن 2616061 ینلز لارنو و ناتسلگنا یگ دنیامن ٩ز۲ 2۵۱6۲ 10۳5۵6۲ ندسملرتیپرس

ا و ناتسناغفا نيب اهزرم دودح نییعت و تیبثت نویسیمک رد ار هیسور تلود
 هیسور هعبات تالاب

 .دنشاد ار



۲۳۸ 

 .ق .۰ ۱۳۰۲ لاس یاهگنح 6

 ناشور و نانغش لخاد تساوخ یم فناویا ویسم هکنيا زا لبق هکنانچ
 یلاح سیلگنا تلود هب مدرک یعس هچره یلو «مدوب هدش فرصتم ار اجنآ « دوش

 اه سور یطحت زا تظفاحم تهح هب ًاروف یدایز رکشل دراد تیمها یلیح هک میامن

 نیا دیسر نم هب اهنآ زا هک یباوج و هدومنن ییانتعا نم راهظا هب ًادبا « دوش هداتسرف
 هب دنرادن تأرح اه سور « دشاب یم ناغفا رکشل فرصت رد هک هطقن ره هک دوب
 سیلگنا یاه نانیمطا هکلب ؛ دنتفگ ار فرح نیمه طقف هن .دنیامن یزادنا تسد احنآ

 لاس رفص لیاوا رد هک دوب هداد نیکست هحرد نیا ات ارم بلق هد جنپ باب رد اه
 سور رکاسع نیب مشاب یم بظاوم هک تشون نم هب ندسمل رتیپ رس .ق .ه ۲

 .دندمآ یم ش یپ ًالجعم سور رکشل تارک اذم نیا رد . دوشن مقاو گنج ناغفاو
 هدش عمج هپت لزغ رد سور رکشل .ق .۰ ۱۳۰۲ لاس یلوالا یدامح رعاوا رد
 .دندومن مکحتسم ار روک ذم لحم

 تیعمح «دندوب *باغرم دور فرط نیا هپت قآ رد ناغفا سور رکشل

 یهوک پوت راهچ و یجنرب پوت راهچ و یچپوت رفن لهچ ودصکی طقف ناغفا رکشل
 لاس یناثلا یدامح مهدراهچ خیرات هب .دندوب هدایپ زابرس مه یلیلق تیعمج و
 هیت لزغ رد اه سور رکشل و دندوب یتثیح لپ رد ناغفا رکشل ود «.ق .ه ۲
  لارنژ گنج زا لبق زور .دندوب رود رگیدکی زا لیم کی هک دنتشاد تماقا
 بج تسد فرط هب ار دوخ رکشل هک داتسرف ماغیپ ناغفا رکشل لارنژ هب فورامک

 نیا ات . دومن میهاوخ هلمح ناغفا رکشل هب ام و دش دهاوخ گنج الاو دیربب هناخدور

 رکشل یاهبصنم بحاص هب اهنآ یازجا و سیلگنا نویسیمک یاهبصنم بحاص تقو
 ناتدوخ لحم زا امش هک ینامز ات دنرادن تأرح اه سور هک دنداد یم نانیمطا نم

 ولج ناغفا رکشل هکنیا نودب اه سور رگ ا و دنیامن هلمح امش هب دیا هدرکن تک رح
 هذحاژم اه سور زا و دوب دهاوخ لود نیب تادهاعم فالح دنیامن هلمح دورب

 ورم رهش رانک زا هک تسا یا هناخدور ( برالا یهتنم) ناجهاش ورم هب تسا یرهن باغرم +

 ۱ (عطاق ناهرب) دنیوگ زین دور ورم ار نآ و درذگ یم



۳۳۹ 

 . دش دهاوح

 یمادقا مدوب هداد لمعلاروتسد وا هب ًادک وم هک ناخ نیدلا ثوغ لارنژ

 بحاص دیعاوم زا « دیامنن سیلگنا نویسیمک نابصنم بحاص تحلصم فالح رب

 زا یلماک هتسد دعب زور .تسشن مارآ دوح یاج رد هدش نئمطم روک ذم یاهیصنم

 ندینش ضحم «دندروآ هلمح دندوب اجنآ هک ناغفا ییزج رک اسع هب اه سور رکشل

 تاره فرط هب ناشدوخ ناهارمه و رکشل اب سیلگنا یاهبصنم بحاص ربح نیا
 هب ناغفا رکشل یاهبصنم بحاص یقاب و ناخ نیدلا ثوغ لارنژ .دندومن رارف .

 اه سور دیدوب هداد نانیمطا ام هب هک دندومن یروآ دای سیلگنا یاهبصنم بحاص

 هلمح نینچ رگا و دنیامن هلمح دنتسه میقم اه ناغفا هک یماقم هب دنرادن تأرح

 الاح میدومن دامتعا امش نانیمطا اب اذهل . دنهاوخب ددم سیلگنا زا اه ناغفا دنیامن

 سیلگنا رارف منم فرح نیا یلو «میوش لباقم ییاهنت هب اه سور اب دیراذگم ار ام

 هب هیراع ار دوح یاهگنفت سپ دندرک شهاوخ اه سیلگنا زا اهناغفا . درکن ار اه

 هدیاف یب اه سور رپ هت یاهگنفت لباقم هب ام رپ نهد یاهگنفت هک ارج « دنهدب ام

 فرصم یب و میاض یلیح ناراب تبوطر زا ام یاهتوراب و اهگنفت رب هوالع .تسا
 نداد زا دنهدب ددم اه ناغفا هب دندوب هداد هدعو هک اه سیلگنا نکل «تسا هدش

 دنتشاذگ ار ع اجش ی اه ناغفا لیلق ُ؛تسد نیا و دندومن راکنا مه ناشدوحخ یاهگنفت

 یا هظحل هنیانودب اه سیلگنا . دنوش هتشک گنح نادیم رد و دنگنجب ناشدوح هک

 .دندومن رارف تاره فرط هب دنیامن لمأت

 بحاص و رکشل هک متسین لوئسم نآ قدص تهج هب هجرگا ما هدینش

 یبیترت یب لامک اب هک دندوب هدش فیاح و هدیسرت ردق نیا سیلگنا یاهبصنم

 یدرس ببس هب و دنداد یمن زایتما نمشد زا ار تسود و دندومن یم رارف همیسارس

 فلت هداتفا بسا زا یراوس رس رد اهنآ هراچیب یدنه ناهارمه زا رفن ن بدنج اوه



۳1۰ 

 اهنآ یماسا یلو «دندوب هداتفا دوح یاهبسا زا مه " اهصنم بحاص زا یضعب . دندش

 . دنتشاد راختفا دوحخ تلم مان هب هک ناغفا رکشل ع اجش یاهزابرس اّما ؛میوگ یمن ار
 هتشک اهنآ زا یدایز دادعت هک دندرک گنح یتخس نیا هب دوح مان تظافح تهج هب

 رد ناشدادعت و دنتشاد هک یدب یاهگنفت بس هب هک سوسفا یلو «دندش یمحخز و
 زا دعب یرفن دنچ طقف « دنربب شیپ زا یراک دنتسناوتن دوب لیلق یلیخ نمشد لباقم

 . دندیسر تاره هب ندروخ تسکش

 ورم اتهک دش نا نتسناغف لم ب اه سیلگایتالا یبرتفر نا ر
 یلاها هب مدومن یعس یلیح یلو « دوش یم هدرب تراقح هب اهنآ دزن اه سیلگنا مان

 . دوب کیو هفیاط سیئر ؟نوتسدالگ رتسم تقو نآ رد هک میامن یلاح دوخ تکلمم
 تسد هب یتلود تاروما هشیمه و یروت «کیو : دنا مسقنم هقرف ود هب ناتسلگنا تلم
 نیا هک دوب نیمه شتهج و دنتشاد تموکح نامز نآ رد هک . دشاب یم اهنيا زا یکی
 یم ار اه سور یلامعادب یازس اه سیلگنا الاو دندومن رایتخا ار فیعض ةیور
 رد رگا دنیوگ یم دنوش یمن دعاقتم فرح نيا هب نم تکلمم یلاها نکل ؛دنداد
 کیو ةفیاط تسناد میهاوخ روطچ میوش گنج لوغشم ینمشد اب ًاقافتا هیتآ نامز
 کمک ام زا دنتسناوت یمن کیوفیاط هاگ ره یروت ٌهفیاط ای دنراد تموکح
 رد دنتفگن ام هب نویسیمک یاه هدرک رس و سیلگنا رک اسع ٌهتسد ارچ سپ . دنیامن
 ربح اب ًالبق سک ره هک لثم نیا بجوم هب اذهل .دومن میهاوخ رارف یرخآ ُهظحل
 یافیا دنرادن لایخ اه سیلگنا میتسناد یم ام رگا « دوش یم حلسم مه البق دشاب
 . دوب ناسآ یلیخ میدومن یم دوخ تهج هب رگید ةیهت ام دنیامنب ار دوخ ُهدعو

 تهج هب راهب لیاوا ات دش عورش تافالتحا نیا هک ناتسمز لیاوا زا
 نوشق لباک زا دوبن مزال هچرگ | « دوش هداتسرف لباک زا رکشل هد جنپ تظافح
 .متشاد تیافک ردقب دایز رکشل یاوق ناتسک رت و تاره رد هک ارج «هداتسرف

 ًافنعق ۰ ۰۲ یناثلا یدامج مهدراهچ خیرات هب ار هد جنپ اه سور هصالحخ

 سور فرصت هب نونک ات دریگب سپ ار احنآ تشادن هوق یسک نوج . دندومن فرصت

 یاهبصنم بحاص :نتم رد -*

 012050006 نوتس دالگ



۳۱ 

 لوغشم داتسودنه یامرفنامرف "ترفد درل اب یدنپلوار رد مدوح .دشاب یم اه

 ره هک دهدب نم هب نانیمطا تشاد لایحخ امرفنامرف هک ینیح نامه .مدوب تارک اذم

 دنهاوخ کمک امش زا سیلگنا تلود دنیامن یطخت ناغفا ک اح هب اه سور هاگ

 نم تهج هب نیرفد درل دوخ ار # هد جنپ نتفرگ و اه سور یطخت ربخ .دومن

 بهیتآ تهج هب ار هرقف نیا و مياب ناجیه هبمدوبن یصخش مه نم یلو«داتسرف
 .مداد رارق دوخ قشمرس راقو لامک

 یلاها ندش قحلم و ندومن عیطم تهج هب .ق. ۰ ۱۳۰۲ ٌهنس لاس نیمه رد

 و لامش فرط هب هک تسا یناتسهوک یاه هلق زا یکی هک مدوخ تکلمم هب ناملف

 رب هوالع مدومن رداص تاماکحا .تسا مقاو دنیوگ یم نامقل ماوع هک ناغمل قرشم

 تهح مهدب یدازآ ار اهنآ و میامن مارآ یایاعر ار مدرم نیا هک مدوب لیام هکنيا

 دش یم یغای یصخش ره هک دوب نيا و متشاد اهنآ ندومن عیطم یارب مه یصوصخم

 یاه هلق نیا هب دیدرگ یم دابآ لالج فارطا رد یتیانج ای لحق بکترم ای

 و تسناوت یمن مه راوس و دورب تشادن یهار هوک نيا درب یم هانپ نامقل ناتسهوک
 یهار طقف « دیامن روبع روک ذم هءرد فرط هب تسناوت یمن اجنآ هب مه پوت مقاو رد

 نیا روک ذم هار و تشاد دایز هاگترپ و دوب کیراب یلیخ دوب ور هدایپ تهج هب هک

 یم رفن هس ای ود .دیامن روبع تسناوت یمن رفن کی زا رتشیب هک دوب گنت ردق
 ارج «دنیامن تظفاحم ار هار هتخادنا گنس الاب زا و هتفرگ ار روک ذم هار دنتسناوت

 تسناوت یمن رتشیب یرگید رس بقع رفن کی طقف دوب یم دایز رکشل ردقره هک

 اهنآ یرکشل چیه نیا زا لبق تهج نیمه هب . دوباهنآ توق بابسا هرقف نيا و دورب

 . دوب هدرکن بولغم ار

 مالغ : دندوب هارمه لیذ یاهبصنم بحاص مدوب هدرک رومأم هک یرکشل اب

 بصنم بحاص نیا هک لیخرابح ناخ دمحم تسود و رالاسهپس یحخوط ناخردیح

 نیا لیخ رابج ناحن لگ دمحم «تسا مدختسم الاح هک لک انثریم «تسا روک الاح
 لضفا دمحم . دش توف سلجم رد .ق .ه ۱۳۱۵ لاس رد «تسا هدش توف مه صحش

 . دیسر ناتسودنه تنطلس تباین هب نوپیر درل یاح هب ۱۸۸6 لاس رد )۲16710 نیرفود درل +

 .تسا عقاو ناتسناغفا یلامش دحرس کیدزن هیسور کاخ رد باغرم دور رانک رب هد حنپ

> 
 و



۳: 

 نیا مکح تحت رک اسع مسق ود .تسا هدش توف مه صخش نیا لیخرابج ناح

 هک ناتسهوک فیاوط زا فیدر رکشل یردق و ماظن لها ینعی رد « دوب اهیصنم بحاص

 نیا دوب هدش کیرات اوه هک یتقو « دنتشاد صوصخم تراهم اههوک نتفر الاب رد

 دندیشک الاب اههوک نیا زا زا یکی لق هبار دوخ اهنامسیر طصوت هب اهبصنم بحاص
 نودب ار دوخ رکشل مسق نیا هب . دنتفرن دوب اه یغای فرصت هب هک یهار کیدزن و
 .دندروآ هلمح اهنآ هب هدومن ممج دوش ربخ اب اهنآ تاک ر ح زا نمشد هکنيا

 دروخودز زا دعب «دندوب راوناخ رازه اجنآ یلاها مامت «دوبن دایز نمشد تیعمح

 «دنشاب مارآ یایاعر اهدعب دنداد هدعو و دندومن حلص هدروخ تسکش یلاها ییزج

 اب ارم یاه گنهرس زا یکی هدومن فلخت دوح ٌهدعو زا .ق .۰ ۱۳۰1 لاس رد یلو

 هعفد نیا .دندیناسر لتق هب هنارادغ دندوب میقم اجنآ رد هک یزابرس رفن تسیود

 ار اجنآ یلاها مامت و دومن بولفم ار اهنآ هدومن هلمح اهنآ هب روک ذم رالاسهپس

 انکس لحم ضوع رد و تشاذگن بقع ار یدحا و هدرک جراح هرد زا هتعنادنا ولج

 تمزد و کشرگ تالاحم رد رگید یانکس لحم دوب هتفر اهنآ تسد زااحنآ رد هک

 و ناغمل زا رگید صاخشا و دش هداد دوب رود لیح اهنآ ناطوا زا هک تسوح و

 مهارف هرد نیا یلاها هک یتالاکشا هلیسو نیا هب دش هداتسرف اجنآ هب رگید تایالو

 ۱ .دیدرگ عفترم یلکب دندروآ یم



۳:۳ 

 .ق.ه ۱۳۰۶ - ۱۳۰۳ یاهگنج و یمومع یاهشروش -۵

 زورما ات لباک تنطلس تخت هب نم سولج خیرات زا هک یلحاد یاهگنج زا

 دیدرگ متح یدوز هب ییزج هجوت و رکشل اب و دوب ییزج هبسنلاب یضعب هدش عقاو

 یضعب . دیآ مهارف یتالاکشاو دوش لصاح یدایز شیوشت نم تهجهب هکنیا نودب

 شاشتغا راثآ و تالاکشا نیا رب هوالع . دیماجنا لوط هب هدومن ادیب تیمها اهگنح

 اب گنج :لوا . دیدرگ یلخاد گنج راهچ هب رجنم و دوب رهاظ تکلمم مامت رد

 نیا رد «ما هتشاد نایب ًالبق هک .ق.ه ۱۲۹۹ لاس رد راهدنق رد ناخ بوپا دمحم

 هب هدومن کیرحت تکلمم همه رد ار مدرم هک دندوب هدرک یعس لهاح یاهالم تقو

 شروش :مود .دندشن بایماک راک نیا رد یلو ؛دنزیگنارب داهج هب نم تفلاخم

 یمومع شاشتغا :مراهج .ق .« ۱۳۰۵ لاس رد ناتسک رت رد ناخ قاحسا دمحم

 شاشتغا ود نیا باب رد .ق.۰ ۱۳۱۰ و ۱۳۰۹ و ۱۳۰۸ لاس رد تاح هرازه

 هفیاط یمومع شروش باب رد طقف عقوم نیا رد تشاد مهاوخ روک ذم اهدعب یرحآ
 .میامن یم نایب ییاجلغ

 لصاح وا زا هک یجیاتن و دیدرگ یمومع شاشتغا نیا هب رجنم هک یتاهح

 نامز رد هک دوب نیا ما هتشاد نایب رگید مقوم رد هکنانچ لوا :تسا لیذ رارق هب دش

 ًابیرقت اهنآ فعض و یمظندب بس هب ناخ بوقعی دمحم و ناخ یلع ریش ینارمکح
 و یلو ار دوخ مدرم راظنا رد و دنتسناد یم نانعلا قلطم ار دوح ناح ره و الم ره

 اهنیا و دندوب لیبق نیمه زا ییاحلغ نیناوح و اهالم زا یلیح . دنداد یم هولح ریما

 مه تیعمج رد . دندزب ناتسناغفا فیاوط نیرت عاجش و نیرتوجگنج و نیرت یوق

 یم بوسحم ییاجلغ و هرازه و ینارد ینعی تکلمم رتگ رزب ٌهفياط هس زا یکی

 یضعب دنشاب یم ناتسناغفا تموکح تحت یدایز ؛فیاط مه اه نامک رت . دندش

 فیاوط لعناد اهنیا یلو « دنتسه لوفم ًالصا اه هرازه هک دنیوگ یم دیاش صاخشا

 لثم و دنرشتنم و دوجوم تکلمم مامت رد هک لیلد نیا هب دنشاب یم ناتسناغفا

 یدایز دادعت و ذوفن اب یلیخ نیناوخ اه ییاحلغ . دنتسین هدحیلع ٌهفیاط اه نامک رت

 یتخس و ملظ یلیخ ایاعر هب ناشعابتا و نیناوح نیا .دنتشاد یگنج نامدرم زا مه
 و حارات و تخات و دایز نتفرگ تابلام و اهنآ دونحمریع تادیدعت و دند من یم



 ۳ ع

 نایم رد هک یمومع روظب سفن لتق و رگیدکی اب یرارمتسا گنج و لفاوق رب هلمح
 رهاظ ایند لها مامت هب هکلب «ناتسناغفا یلاها هب اهنت هن مدرم همه هب تشاد ع ویش اهنآ

 مدوبن یصخش نم هک تهح نیا هب «دندوب رفنتم نم زا اهنيا ًاعبط اذهل تسادیوه و

 دنشاب یعاس ًترطف و هناملاظ راتفرهنوگ نیا بکترم نم ندوب دوجو اب مهدب هزاجا
 . دنیامن لتخم ارم ینارمکح

 تسا نا « تسا ناپوچ نمشد رام هشیمه» :دیوگ یم همحرلا یلع یدعس

 ما هتشاد نایب البق هکنانچ مود . دبوکب ار رام رس دهاوخیم هشیمه ناپوچ هک

 هدومن سوبحم دوب هدش یغای .ق .۰ ۱۲۹٩ لاس رد هک ار ییاجلغ یعوط ناخریش
 ۱ و ناح هّلا تمصع موس .دندوب رذکم هرقف نیا زا وا ع ابتا و *ناتسود رثک | «مدوب

 نیا زا و دندوب ناخ یلعریش موحرم اوناح ماوقا و تسود ییاجلغ نیناوخ زگید

 تهح هب و دندومن یم داسفا فیاوط نایمرد و دنتشاد هدوارم نم نیدناعم اب تهج

 صخش نیا نوچ «مدومن سبح .ق.۰ ۱۳۰۰ لاس رد ار ناح هللا تمصع راک نیا

 ییاجلغ ٌهفیاط ناجیه تاهج زا یکی وا ندش سوبحم دوب ییاجلغ نیناوخ زا یکی

 متفگ یم ملاع شوم ار وا نم هک ملاع کشم هب موسوم فورعم یالم مراهچ . دیدرگ
 تروص لثم شتروص هک لیلد نیا هب « دوب رت بسانم وا لوا مسا هب تبسن مسا نیا و
 و دندوب هتشاذگ یزاغ ار دوح مسا هک ییاهنآ اب و دوب مومذم شتاک رح و شوم
 دندیمان یم الم و یضاق ار دوح اهنیا . دوب هدش لماش دندومن یم ذحنا لوپ مدرم زا

 نیا مامت نوچ دنهدب هولج انتعم و گرزب صاخشا مدرم راظنا رد ار دوع ات

 یدایز ذوفن الیسو هب دندرک یم یعس اهنیا «مدوب هدرک فوقوم ار ینعم یب تاک رح
 هفیاط نیمه زا مه ناشدوخ و دنتشاد ییاجلغ ٌهفیاط ندمتم ریغو لهاج یلاها هب هک

 ۱ .دنروآ مهارف تمحز بابسا نم تهج هب دندوب

 هک دندومن لعتشم ار یشتآ و تشاد دادتما اهنیا داسفا لاس نیدنچ ات"

 نیدنچ یبارح و دایز یزیر نوح ثعاب گنج نيآ و دش اپرب نآ زا یلخاد گنج
 یفطصم دمحم شدوح ربمغیپ طسوت هب دیجم نآ رق رد دنوادح . دیدرگ رفن رازه

 و یبرقلا یذ یًیتا و ناسحالا و لدعلاب رمای هل نا : دیامرف یم هلآ و هیلع ها یلص

 ناتسود زا یرثک | :نتم رد ۰
 ۳ ی دوم



۳ 

 تاکر ح هک سوسفا *نورک ذت مکلعل مکظعی یغبلا و رکنملا و ءًاشحَفلا ینع یهنی

 هدرک رداص ماکحا مجنپ . دشاب یم دنراد اهنآ هک ینید ماکحا سکعرب یلکب اهالم

 یمن اجنآ یلاها .دنیامن ذحنا دوب هداتفا بقع هک ار ییاجلغ تیالو تایلام هک مدوب
 شا هنازح هک ناتسناغفا لثم یتکلمم رد : :مشش . دنهدب ار دوخ تایلام دنتساوح

 یرادهاگن و نتخاس تهج هب زین و یلخاد حراخم تهج هب یفازگ لوپ و یلاح

 دنلیام هنسرگ یاهروخشال لثم هک *ناگناگیب یطخت زا تادحرس تاماکحتسا

 مامت تایلام فصن ًابیرقت هدوب مزال یلیح لوپ ؛ دنیامن ملب ار دوخ فیعض راکش

 ار دوخ هک یدایز صاخشا و تاداس و اهالم تایرمتسم هب تلود ار تکلمم

 و یبارحخ ثعاب و فعاضملاب ررض هرقف نیا دنداد یم دندیمان یم بهذم نایاوشیپ

 . دوب تلود فعض

 .تفر یم رده هب دنتفرگ یم صاخشا نیا هک یتلود تایلام فعض ًالوا

 لوپ هدرب رس هب یراکیب هب ار دوخ یگ دنز هک تشادیماو ار مدرم راک نیا ًایناث

 و هدنامرد قولخم هک دوب اهنآ تهج هب یماعنا نيا و دنربب نایم زا تفم ار تلود

 چیه ناشدوخ تهج هب ای تکلمم تهج هب اهنآ دوجو زا هک دنشاب هدوب یزجاع

 هب دوب تلود ٌةنازخ شود هب یراب هک ار دایز یاهیرمتسم نیا . دنشابن بترتم هدیاف

 دهاوخ هداد یصاخشا هب طقف بجاوم متفگ و مدومن فوقوم دوخ ملق ندیشک کی

 دنهدب تاناحتما یضعب دیاب و دنیامن تمدخ دوح تقایل و تیافک بحوم هب هک دش

 . دنشاب هتشاد بحاوم قاقحتسا هک

 انتعا لحم ار ناشدوحخ هک صاخشا نیا مامت یاهیرمتسم قیرط نیا هب

 ار اهشوم نیمه رثک ا یرمتسم و روک ذم ملاع شوم هداوناخ یرمتسم اب دنتسنادیم

 یاهشوم هنوگ نیا لتق تهج هب هک عاجش یاهزابرس هب ار هجو نيا و مدرک فوقوم

 یفاصنا یب روطب دنناوتن رگید اهشوم نيا ات مداد مدوب هدرک مدختسم یذوم و یقش

 ناجیه بابسا مادقا نیا .دنیامن خاروس ار مدرم یاههناح هدومن لوپ دحا مدرم زا

 دنتسناد یم ءایلوا ار دوح هک یصاخشا و بهذم نایاوشیپ و اهالم نایم رد دایز

 میرک نآرق ۱6 ءزج ۰٩۰ هی «لحن هروس

 هجراخ هنایوق تایطخت زا :نتم رد



۳:۹ 

 هک اذم مقوم نیا رد نآ باب رد هک یشروش و دندرک یم دایز دایرفوداد هدیدرگ
 اهشوم همه شروش نیا رد هناتخبشوح یلو « دوب نم یلامحا راتفر نیا هجيتن میامن یم
 ۱ ۱ .مدومن مامت یلکب ار

 عالطا نم هب .ق ۱۳۰۳ بحر هام رد دندرک هک یمادقا لوا باب رد ۱

 ترضحیلعا روضح هب « ناجنسرویلوارس» طسوت هب هضیرع صاخشا نیا هک دیسر

 :دنا هدش ضراع لیذ رارق هب اه ییاجلغ دوحخ ُ؛ضیرع رد هداتسرف ناتسلگنا کلم
 ناتسناغفا دنمتسم و مولظم یلاها قح رد دیراد لایخ یتقو کی امش رگ ا)

 مهارف امش تهج هب رتهب مقوم نيا زا دییامرفب یریگتسد اهنآ زا و دییامن یتمحرم
 ۱ .( دیهدب ددم ام هب لمأت نودب دیاب .دمآ دهاوخن

 «ریح ای دیسر دندوب راک لحاد هک ییارزو تسد هب هضیرع نیا مناد یمن

 ار ناخ بویا دمحم زین و دیسرن نایشروش تهج هب یباوج منادیم ردق نیا یلو
 هب هک یششوک رد هیلاراشم یلو « دوش قحلم اهنآ هب هدمآ ناریازا هک دندومن توعد
 اهدعب صوصحت .یا رد هکنانج .دشن بایماک . دومن ناتسناغفا ندش لخاد تهج
 نم هب یقلعت دندومن اهیغای هک یرگید تامادقا هچرگ | « دومن مهاوخ هرک اذم
 و دندرک اهینیجبابسا هنایفخم هکنيا زا دعب تسا نیقی ردق نیا یلو درادن
 نایب لاحلا هکنانچم دنتساحخرب نم تفلاخم هب اراکشآ تقو نآ دندشن بایماک
 رسپ ناحریش هک مسق نيا هب « دیدرگ ع ورش گنج.ق.ه ۱۳۰۳ لاس زییاپرد میامنیم
 دوب یراهدنق ناح لدنهک رادرس ُهداون هک ار ناخدمحم لگ رادرس رسپ دمحاریم
 و لایع هدومن لوتقم هدراهج و یکشوم نیب ماقمرذ تفریم راهدنق هب لباک زا و
 هب یکتوه و یردنآ هفیاط یاهییاجلغ زین دزب امغی هب ار هیلاراشم لاوما و لافطا
 حروف و دندمآ یم لباک فرط هب راهدنقزا یلعدیسازریم اب هک ینارد حوف کی
 نیا رد هدروآ تخات یکشوم ماقمردو دندوبن حلسمزونه هدش ماظن لخاد هزاتروک ذم

 .. دندرب دقنذیپور رازهیسورداچراب داتشه ویتلود رتشا لهچ و دصکی ییاجلغ تخات
 مه ملاع کشم و دندوب هدروآ مهارف ییاجلغ ٌهفیاط هک یتمحز نيا باب رد

 ودو ماظن هراوس جوف راهچ و ماظن هدایپ جوف ود هتفای عالطا دوب هقیاط نامه را

 نامک ناخ لگ یجاح و یخوط ناخردیح مالغ یگ درک رس هب ار هناخپوت یرطاب
 یم لارنژ راهدنق رد الاح هک ناخ قداص دمحم لینرک و تسا لارنژ الاح هک ناد



۳:۷ 

 هدیدرگ نینزغ دراو نوشق نیا .مداتسرف اهنآ یبوکر س تهج هب «دشاب

 هدش عقاو اهنآ نیب یفان و ریش ةهنهد هب موسوم هطقن ود رد ییزج یاهدروخودز
 نیا همه یلو «دندوب مارآ مدرم ناتسمز رد دندش قرفتم هدروخ تسکش اهیغای

 و هیهت لوفشم نم تفلاخم هب ییاجلغ ةفیاط نتخیگنارب تهج هب هنایفخم تاقوا
 یمومع شروش راهب لوا رد هدیدرگ بایماک دوخ رییادت رد و دندوب ینیچ بابسا
 . دش اپرب

 هک داد نالعا .ق .۰ ۱۳۰4 لاس راهب رد ملاع کشم رسپ میرکلادبع الم

 نماب ًامامت ییاجلغ فیاوط رگا .دنرضاح نم اب یگنج نادرم رفن رازه هدزاود
 هک دوب هدیسر عالطا نم هب نوچ . دوب دهاوخ نم اب ترصن و حتف دنیامن یهارمه

 گنهرس هب « دندوب لماش مه یکتوه یلاها دش نابی البق هک هتشذگ زییاپ شروش رد

 زا مداد مکح تسا هدش توف الاح و ناخردیح مالغ لارتژ ردپ هک ناخردنکس

 زا گنفت هلول کی و ریشمش هضبق کی هناخ ره زا هتفر یکتوه لاحم هب راهدنق

 .دیامن ذخا همیرج روطب یکتوه یلاه
 مه ًالبق هک یکتوه یلاها مشح ثعاب اجنآ رد روک ذم گنهرس ندیسر

 فیاوط ریاس و یکرت و یکتوه و هردنا امت رد هدیدرگ دندوب رطاحن هدیجنر

 هب ار دوخ لافطا و لایع روک ذم فیاوط و دیدرگ اپرب یمومع بوشآ «ییاجلغ

 رک اسع اب ندیگنج تهج هب ناشدوح هداتسرف هرازه و بوژ و یریزو هفیاط نایم
 و متشادن دوجوم دایز رکشل ییاجلغ تیالو رد تقو نآ رد .دندش رضاح نم

 .تشادن یلماک تاماکحتسا فورام و ییاجلغ تالک و نینزغ لثم گر زب یاهرهش
 .تشاد دوخ اب ماظن هراوس حوف هس و ماظن هدایپ حوف ود طقف ناخردیح مالغ لارنژ

  هب هدش هناور یفوص لینرک یگ درک رس هب زابرس رفن دصشش هک مداد مکح ًاروف
 و فیدر هدایپ مه یدادعت مداد مکح زین و «دنهدب کمک ناخردنکس رکشل ٌةتسد

 . دنوش قحلم ناحردنکسا هب دیدج ینارد جوف

 الجعم مه یرگید نوشق زین دشن بترتم هدیاف نادنچ رک اسع نیا دورو زا

 اه یغای تسد گنج لیاوا رد .مداتسرف ناعردیخ مالغ لارنژ کمک هب لباک زا
 اه یغای زا تفر یم ناخردنکس کمک هب هک فورام مکاح ناحخ سیع و دوب الاب

 بحر هام رد . دوب یکتوه ناح هاش ءاه یغای نيا هدرک رس هدروخ تسکش هار رد



۲:۸ 

 ؛دومن گنج هب عورش هطقن نامه و تقو نامه رد ناحخ ردنکس .ق.« ۰ ؟ لاس
 فرط هب تقو نیمه رد و دومن حتف رخآ رد یلو «دروخ تسکش ادتبا رد هچرگ
  ییاجلغ اب رداهب ناخردیح مالغ لارنژ اجنآ رد و دندوب گنج لوغشم مه لامش
 هب ار دوح هدومن ادیپ هار یتخس گنج زا دعب . دیگنج یم یردنآ و یک رت یاه
 . دیناسر دوب هدروخ تسکش یکتوه تسد زا هک ناخردنکس شردپ رک اسع

 نیا رد و دیدرگ مقاو .ق.ه ۰ ؟ لاس نابعش هام رد نیرکسع یقالت نیا
 پوت هدارع هدجه و ماظن هراوس حوف ود و ماظن زابرس حوف راهچ هقفتم رک اسع
 کمک یک رت ناح لولهب یگ درک رس هب نم رادافو یایاعر یضعب اهنيا رب هوالع . وب
 ناحت هاش یگ درک رس هب هک دوب یگنح درم رازه یس نمشد رکشل دادعت . دنداد یم
 و کمک فرط همه زا ًالاصتا اه یغای هب « دندوب هداد ریم بقل ناشدوخ یکتوه

 زا . دندش یم قحلم اهنیا اب هدومن شروش مه یغای ی اه ییاجلغ و دیسر یم دادما
 بویا دمحم و تاره و هنمیم یلاها و اه سور زا اهنیا دوب هتفای ترهش هک یرارق
 مه هنمیم و تاره یلاها. .دندوب هدرک کمک یاعدتسا «دوب ناریا رد هک ناجن
 . دندوب هتفریذپار اهنآ شهاوح

 ییاجلغ ةفیاط زا دنتشاد تماقا تاره رد هک نم رکشل زا یدایز دادعت
 مضو ربیغت دنا هتساوحرب نم تفلاخم هب اهنآ ماوقا و تلم دندینش اهنیا نوچ «دندوب
 هک اه ییاجلغ یرازه جوف زا یدایز دادعت .ق . ۰ ۱۳۰ ؛ لاس ناضمر هام رد هداد
 هب کمن یاهزابرس نیا دادعت. .ندیروش تاره گ را رد دندوب ولخاس تاره رد
 ار هناخروق زا یتمسق اهنیا و دندش یم رفن دصتشه ًابیرقت دندوب هدیروش هک مارح
 رد هک رگید یاهزابرس یلو ؛دندومن روصحم گ را رد ارم رالاسهپس هدومن جارات
 .دندش رضاح نئاح نایشروش اب ندرک گنج هب هدومن یرادافو دندوب تاره
 یخای اب هک دندش هردنآ مزاع تاره زا هرحالاب هدرواین تمواقم بات نایشروش
 یغایزا یدایز تیعمج اب مارح هب کمن یاهزابرس زا یضعب . دنوش قحلم اجنآ یاه
 توق یلیح ار اه یغای رما | نیا هدیدرگ قحلم دندوب هدش عمج باغرم رد هک اه
 . دیدرگ نم رادافو یاهبصنم بحاص تهج هب شیوشت بابسا هداد بلق

 یم یوق فرط مادک دننی هب دندوب رظتنم مدرم رثک | هک دوب نیا رطح لحم
 مقوم نیا رد .دنوش لماش اهنآ هب دننک ادیپ توق اه یغای هک یتروص رد و « دوش



۳۹ 

 یاهالم . دندوب هدش قحلم یاه یغای اب مدوخ رکاسع زا راذغ صاخشا هک ک زات
 و تسا هدمآ اه یغای فرصت هب تاره هک دندوب هتخاس * رهتشم نانمشد و لهاح

 ناخردیح مالغ نم غاجش لارنژ یلو «دنا هدیروش مه تایالو ریاس و هنمیم یلاها

 نيا رد .تحاس قرفتم هداد تسکش ار اهنآ هدیدرگ لباقم یاه یغای اب اجک ره

 اهنآ تیعمح هداد تسکش رقاطع ماقم رد ار کتوه ٌهفیاط زا یدایز تیعمح تقو

 تکرح اجنآ لامش فرط هب شدوح هتشاذگ اجنآ رد ار دوخ ردپ هدومن قرفتم ار
 حتف مه اجنیا رد .دومن رگید گنج یک رت ةفیاط اب هداتسیا بادنو کیدزن . دومن
 اه یاه يغاي زا یدایز تیعمج اجنآ رد هک دیدرگ مزاع باغرم فرط هب هدومن

 و ماظن هدایپ جوف هد ًاروف مه نم .دندوب هدش قحلم تاره ةدیروش یاهزابرس

 رالاسهپس کمک هب لباک زا .ق .« ۱۳۰ ( لاس لاوش هام رد ماظن هراوس دصراهچ

 ۱ .مداتسرف دوحخ

 رکشل یاه هتسد زا یکی اه نوشق نیا .ق.ه ۰ ۰۰ لاس هدعقبذ هام رد ۱

 هداد تسکش دنتفر یم اه یخای گر زب یاه هتسد اب ندش قحلم تهج هب هک ار یغای

 اب ندیگنج یارب روبزم لارنژ ؛ اه یغای نیا تسکش لیمکت زا دعب . دندومن قرفتم
 تک رح تهج هب هقوذآ و هنب لقن و لمح ةیهت .دیدرگ مزاع اهنآ ممتجم یانتعم هتسد

 تلق زا اه یغای هک دوب مظن یب ردق نیا اه یغای یارب کاروح ندیناسر و
 «داد تسکش ًالماک ار اهنبا روبزم لارنژ هصالح . دندوب توملا بیرق ک اروخ

 نکل «دوب راک رد ییزج ییاهدروخودز .ق. ۰۱۳۰ لاس هدعقیذ هام رد هچرگا

 هدوب هدمآ دراو نمشد هب هک یتخس تسکش زا هک اریز «دوبن انتعا لحم یلیح

 و دومن رارف مرک فرط هب میرکلادبع الم. . دوب هتسشن ورف یمومع شروش شوح

 . . .دیدرگ لوقتم و ریسا ناح هللا لضف شردارب
 ۱ هد جنپ گنج نامز رد و رالاسهپس بان هک ییاجلغ هاشرومیت صوصح رد

 نامز نآ رد « دوبهدش رصقم هدیزرو تلفغ دوخ فیلاکت رد .ق .ه ۱۳۰۲ لاس رد

 تفلاخم هب ًادج اه ییاجلغ شروش رد هک دنداد عالطا نم هب مدوب هتشاد رفع ار وا

 قفتم وا اب اه لدرآ زا مه رفن کی و اهناتیپاک زا یکی و تساهدوب لماش نم

 ( ادخهد) . دنک یم روهشم هکنآ - فورعم و روهشم - هدنهد ترهش :رهتشم -*
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 لاس رحاوا رد مداد مکح .دندروآ لباک هب هدومن سوبحم ار هیلاراشم . دناهدوب
 راسگنس « دوب هدش بکترم هک گر زب تنایح نیا تهج هب ار وا «.ق.ه ۶
 دننادب هتفرگ تربع ماظن یلاها ریاس هک دوب نیا تسایس نیا زا دوصقم .دنیامن
 دو همعنلا یلو تفلاخم هب و دشاب هدیسر رالاسهپس بیان یلاع ماقم هب هک یصخش
 . دراد تواقش ردقچ دگنجب دناهدروح ار وا کمن و نان اهلاس هک

 لباک هب دوح مظعم حتف نيا زا دعب ناعردیح مالغ لارنژ هک ینامز

 ناشن شتامدحخ تهج هب و مداد اقترا یرالاسهیس بیان هبتر هب ار وا « دومن تعحارم

 هناورپ یگ درک رس هب ار لباک جاوفا زا یدایر دادعت زین و مدومن اطعا وا هب ساملا

 هک یگرزب تالاکشا مسق نيا هب .مداتسرف وا لابقتسا هب هیلاراشم راختفا ضحم ناحخ
 . دیسر ماجنا هب یلکب «دوب هدمآ مهارف اه ییاجلغ اب

 دنا هدومن بولغم ارم رکشل اه یغای دوب هدینش ناخ بویا دمحم یتقو
 تیافک اب و هناکر یز بیترت یلو «دومن رارف نارهت زا ناریا تلود عالطا نودب
 دناوت یمن دشاب انتعا لباقهک یصخش چیه هک تسا یمسق «نم ناسیونرابخا ؛رادا

 تاک رح زا هکنيا رگم « دیامن یتکرح ناتسناغفا ای ناتسودنه ای سور اي ناریا رد
 رظن رد ناخ بویا دمحم هک یتاکر ح زا اذهل «دنهد یم ربخ هدیدرگ هاگ | وا

 هتشذگ دح رس زا هکنیا ضحم هک متشاذگ لوارق تادحررس مامت هب هدش علطم تشاد
 دیسر *نایروغ دحرس هب هیلاراشم یتقو .دنیامن ریسا ار وا دوش نم تکلمم لحاد

 هکنیا ضوع هب . دنرظتنم و رضاح اجنآ رد وا ییاریذپ تهج هب نم یاه لوارق دید
 هدرب ردب تمالس ار دوجخ ناج تبوعص لامک اب دیامن لیصحت ار لباک تنطلس جات
 تمحز اب و دیدرگ ناهنپ اجنآ رد هدومن رارف ناسارح دابآ ریغ یراحص فرط هب

 تاجن دندوب وا رظتنم تنطلس جات ندومن میلست تهج هب هک ییاهنآ گنچ زا دایز
 یمن هدرزآ گننس دنز یم گنس هب ار دوح رس هک یسک دنا هتفگ هکنانچ .تفای
 دایز تمحز و ششوک زا سپ ناحخ بویا دمحم . دنکش یم ار دوخ رس یلو «دوش

 دنبرظن روطب دهشم میقم ناتسودنه یامرفنامرف لیک و نیل کم لارنژ هب ار دوح
 ناتسودنه یامرفنامرف نیرفود درل تابتاکم هرقف دنچ زا دعب . دومن میلست یتلود
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 و دندروآ ناتسودنه هب ناربا زا ار ناخ بوبا دمحم هک دومن ار هنالقاع مادقا نیا

 .تسا ظوفحم نم عاجش یاهزابرس تسد هب نداتفا زا و دشاب یم اجنآ الاح

 عقاو .ق .۰ ۱۳۰۵ لاس رد هک هبانتعم یلحاد یموس گنج هب ما هدیسر الاح

 دعب مدرک لصاح گنج نيا زا هک یجیاتن و دش روک ذم گنج هب رجنم هک دیدرگ
 عفوم رد .دومن مهاوخ نایب دوخ باتک ناگ دننک هعلاطم عالطا تهج هب نیا زا

 ناتسناغفا مزاع رگید هار زا مدوح هیسور زا هکنيا زا لبق ما هتشاد نایب یرگید

 رورس دمحم رادرس و ناحخ سودقلادبع رادرس ینعی دوخ مامعا ینب زا رفن هس «موش

 رد یلصفم حرش و مدوب هداتسرف خلب فرط هب ار ناخ قاحسا دمحم رادرس و ناح

 هدمع یغای نیا تهج هب نونک | .ما هتشاد راهظا لبق لوصف رد اهنآ ترفاسم باب

 زا یحرش دیاب مدوخ رادغ و نئاخ یومعرسپ ناخ قاحسا دمحم رادرس ینعی

 هک دوب ناحخ مظعا دمحمریما میومع ع ورشم ریغ رسپ هیلاراشم «میامن نایب شتالاح

 میومع ع ورشم لایع و ارسمرح ٌةهمدح هلمج زا یوسیع هنمارا زا یکی رتخد شردام

 ۱ دنا هدناوخ لبق لوصف رد هک یتارقف زا باتک نیا ناگ دننک هعلاطم

 دنهاوخ رطاح هب زین و دنا هاگآ ًالماک ناخ قاحسا دمحم ردپ تشرس و تریسزا

 لباک تنطلس تخت هب ار وا و هدومن وا هب یتامدخ هچ مردپ تافو زا دعب هک تشاد

 تحت یلو «مدش یم وآ نیشناح نم دیاب و دوب مردپ فرصت هب تنطلس .مدیناشن

 و هنافوئر راتفر .مدومن وا هب شگ رم مد ات یتامدخ هچ و متشاذگ میومع هب ار تنطلس

 رارکت هب مزال مدرک شدالوا رياس و ناحخ قاحسا دمحم شرسپ هب تبسن هک هنایماح

 اه تبحم نيا مامت .ما هتشاد نایب البق رگید عقوم رد ار تارقف نیا هک اریز «تسین

 دمحم دنیامن لایخ دنناوت یم باتک نیا ناگ دننک هعلاطم هتبلا دندرک شومارف ار

 رد هک یداسف مامت هک دنراد رطاع هب زین دومن یقوقح یب ردقج ناخ قاحسا

 ناحخ یلعریش و مردپ هک دوب ناخ مظعا دمحمریما ةطساو هب دمآ مهارف ام هداوناحخ



۳۲ 

 مه ناخ قاحسا دمحم شرسپ داهن رد داسف لیم نیمه و درک نمشد رگیدکی اب ار

 . دومن یم زورب دوز ای رید دیاب و دوجوم
 و مداد نآرق مسق ار دوحن ناهارمه مدرک تک رح هیسور زا هک یتقو

 نم دزن لباک رد هدومن رهم ناخ قاحسا دمحم تقو نآ رد هک ار ینآ رق لاحلا

 راتفر تعاطا و تفادص و یرادافو نم اب دوب هدروح مسق هیلاراشم .تسا دوحوم

 نارمکح و امرفنامرف مدوخ ینارمکح لوا لاس رد ار هیلاراشم مه نم دیامن

 .و ماکح مامت هب و متشاد وا مسق هب و وا ب لماک دامتعا هتشاد ررقم ناتسک رت

 ًادک ژم مداتسرف یم ناتسکرت هب لباک زا ار اهنآ هک یماظن یاهبصنم بحاص

 دننادب نم رسی و ردارب ار ناخ قاحسا دمحم تقو همه هک مداد یم لمعلاروتسد

 رپ تسا طبض نم رتافد رد الاح و داتسرف یم نم دزن لباک هب هتفه ره هک یضیارع

 ناونع هب هیلاراشم تاجتشون عضو . دشاب یم یرادافو و زیمآ تعاطا تاراهظا زا

 دوح یاقآ ای ردپ هب عیطم رک ون و صالحا اب یلیح رسپ هک دوب یمسق هب نم
 امش ریقح رک ون و مالغ» دومنیم ءاضما ظافلا نيا هب ار دوخ ضیارع . دسیونب

 نوج .مدومنیم باطخ زیزع ردارب و دنزرف ار وا نم تهح نیا هب « قاحسا؛دمحم
 دوب ناتسک رت رد هک هحلسا و اهگنفت نیرتهب متشادن وا ییافو یب باب رد یلایخ چیه

 متسنادیم حالص نینچ . دوب سور دحرس رد هیلاراشم هک ارچ «مدومن ضیوفت وا هب

 و هفولعو هقوذآ و هیبرح تاودا ینعی مشاب هتشاد اجنآ مسق ره زا دایز ریاحذ هک

 نآ رد .تسا نینچ مه الاح و دشاب رضاح همزال عقاوم تهج هب تاموزلم هنوگ ره

 و هدش دهاوخ هدرب راک هب مدوخ تفلاخم هب مدوح لوپ و هحلسا متسنادیمن تقو

 نم هنیس فرط هب مدوب هدرپس وا تسد هب هک یلعا رپ هت یاهگنفت و پوت زا اه هلولگ

 . دیدرگ دهاوخ کیلش

 یدایز رکشل جراخم تفگ یم متشاذگ ناتسک ته ار وا هک لوا زور زا

 اهنآ تهج هب تکلمم یدیاع هک تسا فازگ ردق نیا «دراد تماقا اجنآ رد هک

 هب مدومنیم لیصحت رگید تابالو زا هک دقن لوپ تاقوا رثک | اذهل . دهد یمن فافک

 نان قاحسا دمحم تاقوا نیا مامت . دهدب نم یاهزابرس هب هک مداتسرفیم وا تهج

 زا . درک یم ینیچ بابسا نم تفلاخم هب و دون یم هیهت هنایفخم و عمج هحلسا و الط
 ییاسراپ یلیخ ناملسم و سدقم صخش ناتسک رت یلاها دزن ار دوخ هلمح نآ
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 راتفر نیا . دشیم رضاح زامن هب دجسم رد هتساحنرب دوز یاه حبص . دوب هداد هولج

 طقف اهنیا هک اریز «دوب هتخاس هبتشم ار اهالم ینعی اهناملسم زا هقرف کی وا

 نودب«دنراد یم هگن هزور و دنناوخ یم یئالوط زامن هک دنراد تسود ار یصاخشا

 ۱ .دنجنسب ار اهنآ لامعا هکنيا

 رد ار یراصنا نادبع هجاوخ ینابر فراع تاشیامرف لهاج یاهالم نیا

 ناضمر هام زا دایز هزور «تسا نانزریپ راک دایز زامن دیامرفیم هک دنتشادن رظن

 یم ینابر فراع نیمه و تسا نادرم راک نارگید هب دادما نکل «تسا نان هفرص

 زا سرتب .یوش هتسراو ات دنبب قح هب لد یوش هتسحن هک دنبم قلخ هب لد : دیامرف

 رگا و «یشاب یسح یور بآ یور رب رگا « دسرپن دنک هچره و دسرتن هک یسک

 .نشاب یسک ات رآ تسد هب لد «یشاب یسگم یرپ اوه رد

 نیا دروآ لمع هب تییرت یب یاه ناملسم اب قاحسا دمحم هک یرگید بیرف

 ةلسلس لحاد « دوب هداد ملق هب الم و دشرم ار دوح هیلاراشم هکنیا رب هوالع هک دوب

 رفن کی «تسا دنبشقن هب موسوم هک شیوارد هلسلس نیا یناب . دوب هدش هیدنبشقن

 یناکر وگر ومیتریما رصاعم هک تسا نیدلاراهب هجاوخ هب یمسم اراخب یایلوازا
 « دشاب یم سدقم و لوقعم یلیح هلسلس نیا یناب تامیلعت هک تسین کش .تسا هدوب

 دیرم لیصحت یارب هک هدمع تهج و دنتسه بذاک وا یاهیزاب هلیح زا یلیح یلو

 ناشدوح رمع هدومن لوپ ذخا دیرم زا دنهاوخ یم هک تسا نیا دنیامن یم ششوک
 یلکب هیور نیا هکنیا زا دنراد رظن فرص صاخشا نیا . دنربب رس هب یراوخ تفم هب ر

 و دیشک یم تمحز هشيمه شدوح هک دشاب یم ام ربمغیپ لامعا و تامیلعت فالح

 هک اریز « دشاب یم دنبشقن هجاوحخ ینعی هلسلس یقاب لمعلاروتسد فالح هیور نیا زین

 فورصم ار دوخ تالایح و تسا هدومن یم یرگ هزوک مولعم رارق زا مه شدوح

 هدومرف شدوح هک یسراف تاموظنم زا وا تامیلعت ٌهقيرط «هتشاد یم تدابع

 اب ار دوح لد و دیراداو راک هب ار دوخ یاهتسد دیامرف یم هک تسا هدش بختنم
 ًانطاب و دیشاب لوفغشم یزاجم یایند راک هب رهاظ رد. دیرادب دوخ بوبحم

 ًاصوصحم همک ارت نوج . .دیشاب یقبقح یایند یاهراک و دوخ حور تییرت فورصم

 هک دبدرگ لماش هلسلس نیا یلاها هب ناخ قاحسا دمحم دنا هدیورگ هلسلس نیا هب

 بداک یهریپ دنامن لیام دوح یوس هب دندوب وا تموکح تحت هک ییاه نامک رت



۳ ۱ 

 شن هجا هک سا هدش اه ام هک دف نا قاحسا دم هبفیرش رزم

 .تسا هدومن تمحرم امش هب ار لباک تنطلس تخت

 هب شروش نیا زا لبقلاسهس هکنیا ندومن نایب تهج هب میدرگ رب یردق دا

 نم هب ار نآ ٌهبساحم هک یفلبم زا رتشیب نا قاحسا دمحم هک دندوب هداد عالطا نم

 مامت تهج هب هک یفلبم زا رتشیب و دیامن یم یروآ ممج تایلام زا دهد یم
 یراکتسرد هب نورقم هرقف نیا نوج .دراد لوپ دریگ یم تیالو تایلاف زا تامزاول

 نیرومأم زا یکی عالطا نیا لوصو زا سب . دهاوخب لوپ نم زا هوالعرب هک دوبن
 *شرازگ هدومن یگ دیسر ار ناخ قاحسا دمحم تابساحم هک مداتسرف ار دوخ

 قاحمضا دمحم تالایح دنتفگ یم نم هب هچرگ | ؛ دهدب نم هب باب نیا رد یحیحص

 یفرح ندومن لوبق هب متسناوت یمن نم یلو «تسین هناقداص امص هب تیسن ناحخ

 .میامن روبجم ار دوخ وا فالحرب
 هنوگ نیا زا طقن « دیسر نم هب تاعالطا مسق نیمه رگید مقاوم نیدنچ رد

 دمحم فالحرب هک مدرک یم نغدق ًادج مدرم هب هکلب «مدومن یم لهاجت ۶ رابعا

 نم تاقالم هب متشون ناخ قاحسا دمحم هب دعب لاس . دنیامنن یراهظا ناحخ قاحسا ۱

 و تسا شوحخان هکنيا هب دش رّدعتم شدوح یلو « دروایپ ار دوخ تابساحم و دیايب
 هک دیسر ربخ نم هب تقو نیا رد . داتسرف دوخ نینواعم زا یکی تسد هب ار باسح

 هک داد یمنآ رق مسق ار مدرم رثکا زین هیلاراشم .تسا هتشذگ هزادنا زا وا داسفا

 یم لتق هب ای درک یم هیبنت اي دندروح یمن متس هک یصاخشا و دنیامن یرادافو وا اب
 هب موسوم مدوخ رابرد یابطا زا یکی تسا شوحان هیلاراشم مدینش یتقو . دیناسر

 بیبط نیا مداتسرف وا ٌ؛جلاعم تهج هب تسا لباک رد الاح هک ار ناخروکشلادبع
 نم هب دنریگب ناخ قاحسا دمحم یاهمدآ ار وا ذغاک دیاش تسناد یم نوچ ک ریز

 یلاح نم هب روط نیا هیانک یناسمج هن یناسفن تسا یضرم رادرس ضرم تشون
 .دراد توادع امش هب تبسن هکنیا رگم درادن یتلع ًادبا هک درک

 نم هب هددعتم لیاسو زا الاصتا هک رگید یاهتروپار و عالطا نیا دوحو اب

 تروپار :نتم رد ۰

 تارابخا :نتم رد - ۶



۲ ۵ ۵ 

 ضرم هب تاقوا نیا نراقم ًابیرقت یلو «متشاد دیدرت اهنآ ندومن رواب رد دیسر یم

 لاوش هام رد .تشاد دادتما هام دنچ ات هک مدش راتفرگ تدش روطب سرقن ینالوط

 خسرف راهچ ًابیرقت هک ناغمل ناتسهوک رد دوح یقالین لزنم رد .ق .ه ۱۳۰۵ لاس

 هححیذ هام ات صرم لوزن نیا و مدش شوخان تخس یلیح «تسا تفاسم لباک زا

 یاهرک ون و رابرد یابطا زا ریغ سک چیه .تشاد دادتما .ق .ه ۱۳۰۵ لاس

 یارب دنتساوخ یم هک یصاخشا نوچ . دیایب نم ندید هب تشادن هزاحا نم یصخش

 *یسرتسد نم هب مدوب شوخان هک یتلاح رد یتح هشیمه و دنیامن تاقالم ارم راک

 رد اذهل «دنداتفا ههبش هب دیايب نم دزن دوبن نوذام یسک هک ینعم نیا زا . دنتشاد

 .تسا ناهنپ مدرم زا ربخ نیا و ماهتفای تافو هک دش رشتنم هاوفا

 نیشناج هک دومن اعدا دینش ارم تافو ربح هک افو یب ناخ قاحسا دمحم ۱

 هداد بیرف ارم رادافو یاباعر زا یلیخ و دراد قلعت وا هب تراما و تسوا ریما

 زا مفاقحتسا دومن یم راتفر دنزرف و ردارب روطب نم اب هشیمه نوج تشاد راهظا

 لباک فرط هب اروف مراد لایخ تشاد راهظا زین و تسا رتشیب تراما هب نارگید

 هب هک نیمه نوچ . دیایب اه سیلگنا فرصت هب ناتسناغفا تکلمن ات میامن تک رح

 . دتفیب یقافتا وچمه تسین رود تسا بحاص یب تکلمم دننیب

 هب یتاک وکسم هدیدرگ تامادقا لوغشم یعقاو یور زا ناخ قاحسا دمحم
 ریما هّلا الا هلاال» دوب هدش هکس ترابع نیا هباهنآ یور هک دومن هکس دوحن مسا

 بیان ناخردیح مالغ لارنژ دیسر نم هب ربخ نیا یتقو « ناخ قاحسا دمحم

 دمحم اب هک ینامز زا وا یتأرج مک هطساوب اهدعب هک ناح ناتک لارنژ و رالاسهپس
 میکحلادبع ناد نامک و مدرک شلوزعم هدروخ تسکش هدیگنج راکبان ناخ قاحسا

 یجاح لینرک و تسا هصاح جوف سیئر الاح هک نا دمحم ضیف لارنژ و #ناح

 هدزیس و ماظن هراوس حوف راهچ اب ار نارگید و ناخ تایحلادبع لینرک و ناخ لگ

 قاحسا دمحم گنج هب نایماب هار زا پوت هدارع شش و تسیب و ماظن هدایپ جوف
 مک احتقو نآ ردهک یعوطناع هلادبع رادرس رگید فرط زا و مداتسرف ناخ

 ۱ سرتسد : تم رد -*

 . دوب ناخ نامح رلادبع ریما رواشم و یماظن ملعم و ناخدحاوبا لارنژ رسپ نا میکحلا دبع



۳9۹ 

 خلب فرط هب قرشم فرط زا .تسا روضحلا میاد ااح و دوب ناشعندب و نق هتق

 . دومن تک رح
 دراو ناحخردیح مالغ لارنژ رکاسع .ق.ه ۱۳۰۹ لاس مرحم مهد خیرات هب

 ۰ ۱۳۰۹ هنس مرحم مهدزناش خیرات هب و هدیدرگ تسا خلب یلزنم ود هک *کییا

 مودو تسیب خیرات هب .دیدرگ قحلم روک ذم لارنژ اب ناخ هثلادبعرادرس رک اسع
 دشاب یم ناغرغشات یبونج فرط هب لیم هس هک ککینزغ هرد رد .ق.ه ۱۳۰۳ مرحم

 قاحسا دمحم رکشل هک اریز «دوب لصفم و دیدش یلیخ گنج نیا . دش مقاو گنج

 و شدوح اب دندوب رفن رازه راهچ و تسیب یلا رازه تسیب زا نآ دادعت هک ناحخ
 دنتشناد یم هک ارچ «دنوش حتاف هک دندومن یم دهج و دج ناخ لیعامسا شرسپ

 هعلاطم رگید فرط زا . دومن دهاوخ صخشم ار نیفرط رابدا و لابقا گنج نیا
 رت یودف یتسود ناح لادبع رادرس زا هک دنناد یم باتک نیا لبق لوصف ناگ دننک

 رت برجم و رت هدش تیبرت یبصنم بحاص ناخردیح مالغ لارنژ زا رت دمتعم و
 دمحم و دندروخ یمن من تسکش یناسآ هب اهبصنم بحاص نيا زا کی چیه و متشادن
 گنح ًاصخش تشاد ار تلاح نیمه شردپ هکنانچ «دوب تأرج مک ناخ قاحسا

 دمحم هب مدوخ هک دندوب بختنم صاخشا هک وا یماظن یاهبصنم بحاص یلو « درکن

 صاخشا ًامامت دنوش لباقم اه سور اب موزل تروص رد هک مدوب هداد ناخ قاحسا

 و ناخ نیذلا لضف لینرک و ناخ نیسح دمحم لارنژ لثم دندوب یبرجم و عاجش
 ۱ ِ_ِثكث .نیریاس

 لامک اب رکشل ود ره یاهزابرس هتشذگ بش زا یلیخ ات دوز حبص زا
 هک دندوب هدش یمحخز و هتشک ردق نیا نیفرط زا و دندیگنج یم مدق تابث و ددشت
 رادرس اب نم رکشل زا هتسد کی یرصع تقو نیب نيا رد .دندمآ یمنرد باسح هب

 زا ناخ میکحلادع و ناح نیسح دمحم ناد نامک و ناخ ناتک لارنژ و ناح هّلادبع

 دمحم یگ درک رس هب هک ناخ قاحسا دمحم رکاسع زا هداتفا رود رکشل بلق

 هک یتقو رگید فرط زا « دندروخ یتخس تسکش دندیگنح یم هرازه ناخ نیسح
 کمن یاهزابرس زا یضعب «تشاد دادتشا نمشد و ناخردیح مالغ لارنژ نیب گنج

 کییه نتم رد *



۳۷ 

 قاحسا دمحم هک هپت فرط هب هدش قحلم هرازه ناخ نیسح دمحم لارنژ هب مارح هب

 نیا هکنیا ةمهاو هب هیلاراشم « دنیامن مالس وا هب هک دنتفر تجنات هب دوب اجنآ نا "

 تسکش وا رکشل و دنیامن ریسا ار وا دنیآ یم دنزات یم وا فرط هب هک تیعمح

 یلکب اوه هک باتفآ بورغ زا دعب یتدم ات شرکشل .داهن رارف یور تسا هدروح
 هب نان قاحسا دمحم دوح دندوب گنج لوغشم ناخردیح مالغ اب دوب هدش کیرات
 هنآ رادرس هک دیسر ربخ شرکشل هب هک نیمه .دوب رارف لوغشم رتمامت هچره هلجع
 .دندروخ تسکش رمالارخآ هتعابار دوح «تسا هدومن رارف

 نیا ناخردیح مالغ لارنژ .ق .۰ ۱۳۰٩ مرحم مود و تسیب خیرات هب هصالح
 تسکش هک نم رکشل زا ءزح کی رگید فرط زا .دومن لصاح ار گرزب حعف

 اج چیه رد ًادبا لباک هب ندیسر ات هک دندرک رارف همیسارس نانچ دندوب هدروحخ

 راشتنا هتفر دوخ نطو هب دنیایب لباک هب هکنیا نودب * اهنآ رثک | هکنانچ هتفرگن رارق
 گنج هب هک یرکشل مامت و تسا هدش لوتقم ناخردیح مالغ لارنژ هک دندوب هداد

 هب نم ینارمکح مقاولا یف : و دنا هدش قرفتم دوب هدش هداتسرف ناح قاحسا دمحم

 یلع ریش لثم ار ناتسناغفا یاه نارمکح زا یضعب ٌهیور نم یلو «تسا هدیسر مامتا

 یم 4 دیسر یم اهنآ هب هک یتسکش ضحم هب هک متشادن ناخ مظعا دمحم میومع ای ناحن
 حبص هناتخبشوح .مدیشک راظتنا زور کی هدومن لمحت یرابدرب لامک اب. دنتخی رگ
 حتف ربخ «دندوب هدیسر لباک هب هدروخ تسکش رکشل هکنآ زا دعب رگید زور

 اب ترصن و حتف هک دومن تباث هیضق نيا و دیسر نمشد تسکش و نم رکشل
 هدروخ تسکش نم رکشل و دندوب هدرک حتف ًالوا نمشد رک اسع هچرگ | «تسادح

 لک نارمکح نم صخش هک دوب هتفای قلعت نيا رب یدنوادخ تیشم نوچ یلو « دندوب
 . دیدرگ نم تمسق حتف و دندومن رارف نمشد « دشاب ناتسناغفا یلاها یلعی وا

 هک دندوب هتفر وا دزن هتخات ناخ قاحسا دمحم یاهبصنم بحاص زا یضعب

 اجنامه . د رکن لوبق ار اهنآ فرح هیلاراشم یلو « دنهدب وا هب ار وا رکشل حتف ربخ
 هلیح و رکم هب ارم دننهاوخ یم دنشاب یم نئاخاهنیا دوب هتفگ هدیناسر لتق هب ار همه
 مالغ نم عاجش لارنژ هک ینایامن تامدح شاداپ رد .دنراپسب نمشد تسد هب هتفرگ

 اهنآ زا یرثک | هچنانچ :نتم رد



۲۸ 

 ةبثر هب ار وا هداتسرف وا تهج هب یرگید ساملا ناشن «دوب هدرک ناخردیح

 . دشاب یم روک ذم بصنم یاراد مه الاح و مداد ءاقترا ناتسک رت یرالاسهپس

 مزال نم تهج هب تاهج نیدنچ هب «ناخ قاحسا دمحم تسکش نیا زا دعب

 هدومن مظنم یبوح هب ار تیالو ًالوا :دوب نیا نآ هدمع تاهج و مورب ناتسک رت هب دش

 دوب ناخ قاحسا دمحم هدرپس یلکب لاس نیدنچ زا هک ار اجنآ یتموکح یاهراک

 دارم ناطلس لثم مارح هب کمن نئاخ صاخشا یضعب دیعبت تهج هب ًایناث .میامن ریاد

 رگید ات میامنب یتامادقا تسا هدوب لماش ناخ قاحسا دمحم نداد کمک رد هک
 هک دوب هدیسر عالطا نم هب ًاثلاث .دیاين مهارف تکلمم رد تمحز و داسف بابسا

 نیا و تسا هتشاد یتشگنا شروش نیا بابسا ندروآ مهارف رد هیاسمه لود زا یکی

 عالطا نم هب ًاعبار . دیامن شروش هک دوب هدرک یرج ار ناخ قاحسا دمحم رما

 هدوب ناتسک رت رد هک نم رکشل گ رزب یاهبصنم بحاص زا یضعب هک دندوب هداد

 یتأرج مک ردق نیا ناخ قاحسا رگا و تسین هناقداص نم هب تبسن ناشراتفر دنا

 بذک ربع نيا هک مفوعشم ینعم نيا راهظا زا یلو «دندوب هدش قحلم وا هب درک یمن
 متسناد مدروآ لمع هب تاقیقحت باب نيا رد ًاصخش هطقن نامه رد هکنانج « دش تباث

 رد یوق تاماکحتسا هتفر تاره هب متشاد لایح زین تسا هدوب لصا یب هرقف نیا

 ثادحا اه سور تایطخت منم تهج هب دوخ یبرفم و یلامش تادحرس مامت و اجنآ
 یم نامگ هک اریز «تفرگن تروص یبوخب لوپ مدع ةطساو هب لایخ نیا یلو «میامن
 نکمم ردقره « دیسرن یددم نوچ « داد دهاوح دادما نم هب ناتسودنه تلود مدرک

 نیا هلمج زا مدومن ح رح هیعافد تاریمعت تهج هب مدوخ تکلمم تایلام زا دوب

 .متخاس هزات فیرش رازم کیدزن یداو هد رد ییانتعم یلیح و هدمع ٌةهعلق تاریمعت

 یهوک رس روک ذم هعلق .تسا عالق نیرتمکحم و نیرتگ رزب تکلمم مامت رد هعلق نیا

 رهش و سور کاخ گرز ب هار هک دشابیمهرد رب طلسم و فرشم هک تسا مقاو



۳۹ 

 * درذگ یم هرد نآ طسو زا تسا ناتسک رت تختیاپ هک خلب

 رفص هام رد هتشاذگ لباک هب دوخ تباین هب ار ناخ هللا بیبح مدوخ رسپ
 .ق. ۱۳۰۷ هجحیذ هام ات و مدیدرگ فیرش رازم مزاع مدوخ زیپاپ مسوم.قه ۰

 و میدق رک ون متشاد تماقا ناتسک رت هب هک تقو نيا رد.مدرکن تعجارم اجنآ زا ۱

 دوب ریفس ناتسودنه رد نم بناج زا هک ناخ دمحا لارنژ نم رادافو و نیما یلیح
 ریفس ناتسودنه ییامرفنامرف هب نیرفود رل زا دعب هک #نودسنل درال و تفای تافو

 نم هب ناتسناغفا یلخاد تاروما باب رد هدومن هبتاکم نم اب دوب هدش رومأم و

 ردکم تباب نيا زا دراد لامتحا مریذپب متسناوت یمن ار وا حالص نوچ داد تحلصم
 یزودنق دارم ناطلس . دومن مهاوخ هرک اذمشدوح عقوم رد باب نیا رد « دوب هدش

 مهالاح و دیدرگ قحلم ناخ قاحسا هب سور یفرصتم ناتسک رت رد هدومن رارف مه

 شروش مه ناشعندب یلاها مدوب فیرش رازم رد هک ینامز . دشاب یم احنامه

 . دندرواین مهارف نم تهج هب شیوشت بابسا رگید و مدرک هیبنت ار اهنآ «دندومن
 میبد هام رد . داتفا قافتا مه یرگید ٌةعقاو ناتسکر ت رد تماقا نامز رد

 رد .مدوب فیرش رازم میقم رک اسع ناس ندید لوغشم یزور .ق .۰ ۱۳۰۰ یناثلا

 یزیچ « دومن یلاخ نم فرط هب دوخ گنفت زا هلولگ اهزابرس زا یکی نیب نیا

 و مدوح هن هک تسا یرس مدرب ردب تمالس هب ناج هکنیا و موش هتشک هک دوب هدنامن

 تسا نکممان ینعم نیا ندیمهف هک ارچ «میمهنب میتسناوت دندوب رضاح هک ییاهنآ هن

 و تسا هدومن خاروس مدوب هتسشن نآ یور هک یلدنص طضو گنفت ٌهلولگ روطچ هک

 ار وا هدروخ هداتسیا نم رس بقع هک هچب مالغ هب درذگب نم ندب زا هکنیا ضوع هب

 یروطق صخش نم ما هتشاد هاگن راگ دای روطب ار یلدنص نیا هدومن حورجم تخس

 « دوب یفکم نم نتسشن یارب هک تشاد تعسو ردق نیا روک ذم یلدنص و متسه

 .تسا نینج دومن اطح نم هنیس طسو نتشذگ زا هلولگ روطچ هک تسا تریح بابسا

 سک چیه دیامن تظفاحم ار یصخش ناج دشاب هتساوخ دنوادح هاگ ره

 ات «یگر دربن یاجز دبنجب ملاع غیت رگا دنا هتفگ هکنانچ .دنک فلت ار وا دناوتیمن

 مرذگ یم :نتم رد - * ۱

 1۵11600۷7060 ورنل درل +
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 هعاس نورح اتسیال مهلجا ءاج اذا :تسا هفیرش؛هیآ دافم و یادح دهاوخن
 نیا مراد نیقی و تسا نیا دیامن یم تظفاح ارم هک مه رگید تهج *نومدقتسیالو
 صخش دنتفگ نم هب مدوب لفط هک ینامز رد . دوش یم حیحصت لیذ هرقف زا ینعم
 چیه درادب هاگن دوح اب سک ره « دسیون یم ذغاک هب هک دراد یمسلط یسدقم

 مدوبن دقتعم ار مسلط نیا رثا لوا .دنک یمن راک وا هب رگید ةحلسا ای یران ةحلسا
 یعس لی هچرگ | «مدرک ناحتما هتسب یدنفسوگ ندرگ هب ار روبزم مسلط اذهل
 لیلد نا هب . دزن همدص وا هب هلولگ چیه یلو «منزب هلولگ هب ار روک ذم ناویح مدرک

 نونک ات تیلوفط زا هتسب مدوخ تسار یوزاب هب هدش دقتعم روک ذم مسلط هب قطان
 مفسأتم .تسا هدش مسلط نیمه نم تظافح بابسا تسا نیا مداقتعا .مراد هارمه

 کی هک اریز « دشن مولعم دنزب هلولگ هب ارم تساوخ یم هک زابرس تک رح نیا ببس
 هب ریشمش برض کی هب ار وا اجنامه لمأتالب دوب هداتسیا شکیدزن هک یلارنژ رفن
 هب هک ارچ «دیآ لمعهب تاقیقحت ات دیشکن ار وا مدز دایرف هچرگا « دیناسر لتق

 راک نیا هب ًاصوصخم نم یفخم و یوق نانمشد زا یکی ار روک ذم زابرس نم لایح
 ۱ . دوبهتشاداو

 هک دوب نیا دش عقاو ناتسک رت هب نم تماقا نامز رد هک رگید ةدمع قافتا
 ۱۳۰۷ مرحم مهدزون خیرات هب اهنآ زا یکی « دندش دلوتم رسپ ود نم لایع رفن ود زا

 مهدزای خیرات هب یرگید و مداهن « رمع دمحم » مود هفیلح مسا هب ار وا مسا هک .ق.ه
 «یلع» ربمغیپ زیزع داماد و هفیلخ مسا هب ار وا مسا . .دش دلوتم .ق .ه ۱۳۰۷ رفص

 اهنآ ات دشاب یم ناتسک رت رد اجنآ یلاها بلق نیکست تهج هب الاح رسپ نیا .مداهن
 دمحم .منامب اهنآ دزن مناوت یمن متسه اهنآ هاشداپ مدوحن هک اریز « دننیب هب ار وا
 ریاس لثم تاقوا یضعب و تسا لباک هب هیلاراشم .دشاب یم هینب مک رسپ رمع

 ۱ ردارب رابرد هب « دشاب یم مدوخ رابرد صوصخم هک یتابیترت نامه هب شیاهردارب
 . دوش یم رضاح ناح هّلا بیبح شدوح

 نامز رد مدومن تعجارم لباک هب هک ق.ه ۱۳۰۷ هنس هجحیذ مشش خیرات هب

 دوب.هدرک تموکح هناک ریز و هئالقاع روطب ناح هللا بیبح مرسپ نم ةلاس ود تبیغ

 متشه ءزح ۳4 هیآ «فارعا ةروس *
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 اطع وا هب ناشن ود «شتامدح نیا شاداپ هب .تسا هدوب نم لیم بسحرب ًالماک هک
 یشروش هکنیا تهج هب یکی و یتکلمم تاروما رد نایامن تامدخ تهج هب هک مدومن

 یریگ ولج هناعاجش دندوب هدومن اپرب هرازه و یراهدنق جوف یاهزابرس هک ار
 رد هراوس ییاهتت هب هدومن راتفر تعاجش لامک اب عقوم نيا رد هیلاراشم . دوب هدرک
 نيا زا دیناسر دنهاوح همدص وا هب هک دسرتب هکنيا نودب هتفر یغای یاهزابرس نایم
 نودب الاو دراد نانیمطا اهنآ هب هک درب هدرک تباث اهزابرس هب هناریلد راتفر
 اهنآ تاملظت دوب هداد هدعو اهنآهب و دورب اهنآ نایم هب درک یمن تأرج ظفحتسم
 هرقف ود کی زین و دوب هدیناباوخ ار هنتف مسق نیا هب . . دیامن یسرروغ هدومن افصا ار

 هک دوب هدیسر عالطا وا هب و دنیامن شاشتغا دنتساوح یم هک مه ار رگید ییزج
 نآ زا. دوب هدیناباوخ « دوش مقاو لگنم و یجاج رد شاشتغا نیا دراد لامتحا

 رد هک اریز « دیامن سولج یمومع رابرد هب نم ضوع هب هک متشاد زاجم ار وا تقو
 هجراحن تاروما هب قلعتم یاهراک .ما هدرک لصاح یلک نانیمطا وا ییاناد و ریبدت

 ةهدهع رب دراد تکلمم ٌةهلخاد تاروما هب قلعت هک یمهم و انتعم یلیح یاهراک اب ار

 تاشاشتغا و یلحاد یاهگنج رک اذم یارب ایوگ لصف نیا نوچ .ما هتشاذگ مدوح
 رگید تسین تارقف نیا هب عجار هک یتاروما باب رد لحم نيا رد دشاب رگید
 .میامن یمن هرک اذم
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 *ورازه همی اط اب گنح ۷

 قافتا نم ینارمکح نامز رد هک دشاب یم یلخاد گنج نیمراهج گنج نیا

 ثعاب رتشیب رگید یاهگنج هب هبسنلاب گنج نپا هک تسا نیا داقتعا .تسا هداتفا

 الوا .تسا هدیدرگ نم تنطلس تمالس و تینما و تردق و توق و تک وش دایدزا

 هدوب ناتسناغفا یاه نارمکح تشحو بابسا رایسب یاهنرق یربرب هرازه نامدرم

 ةطیح هب ار ناریا و ناتسودنه و ناتسناغفا هک راشفا هاشردان مظعا هاشداپ یتح « دنا

 هرازه اینا . دیامن میطم ار شکندرگ ُ؛رازه هفیاط تسنارتن دوب هدروآ رد فرصت

 . دندومنیم یدعت نیرفاسم هب ناتسناغفا یبرغم و یلامش و بونح تایالو رد هشیمه

 هدیدرگ مظنم یلکب تکلمم تلاحب هدیسر مامتا هب اهنآ جارات و تخات هک یتقوزا
 هب و دومن یطخت جراح زا یسک هک نیمه دندوب رضاح هشیمه هفیاط نیا ًأثلاث .تسا

 و دننادیم هعیشار دوح اه هرازه نوج . دنوش قحلم وا اب دیامن هلمح ناتسناغفا

  .دنشاب یم رفاک اه ناغفا همه هک تسا نیا ناشداقتعا « دنتسه ینس نارگید
 یرجه مهد هئام لیاوا رد هاشداپ رباب ینعی لوغم یاهروطارپما نیرتگ رزب

 نایم رد یوق ةفیاط نیا تفلاخم هب متسناوتن نم دسیون یم دوخ ک زوت رد یرمق
 مدش گنج لوفشم مسق نیا هب» :تسا نیا دسیون یم هک یترابع نيع هکنانچ مگنجب

 هب حبص زامن تقو هب و میدیرگ فرصتم ار خرُم زو هتخير اهنآ رس هب ًاتبقن هنابش هک

 یم مولعم هاشداپ رباب کزوت زا زین «.میدیبوک ار اهنآ ًالماک هتخير اه هرازه رس

 ةیحانهک هنک یم روبع یگنتیاه هرد زا ناریا رد ههشم هب هرخالاب و تارههب لباک هارس +
 .«تاداع و قالخا و رهاظ ثیح زا مه و داژن ظاحل زا مه هلیبق نیا . دشاب یم اه هرازه و ورملق

 فرط هب لیامتم نامشچ نالوغم دننامه نانیا . دراد ناتسناففا رگید لیابق اب یدایز فالتخا

 ًاصوصح نانز و نادرم سابل رد .تسا تشپ مک نانآ شير و دنراد هتسجرب یاه هنوگ و نییاپ
 اتهنزغو لباک زا ناتسناغفا رد تاج هرازه . دراد دوجو یبیرغ تایصوصخ نانآ هالک رد

 ناخ نامح رلادبع ریما (.ق ۰۰۱۳۰٩ -) ۰۱۸۹۱ لاس رد .تسا خلب ات راهدنق زا و تاره

 ناتسیس هب زین یهورگ و دندمآ ناسارح هب اهنآ زا یا هدع ور نيا زا . درک بوک رس ار نانآ

 لیا تخانش رب یا همدقم) . دندرک ترحاهم نادهاز و لباز یاهرهش هب ًاصوصخ ناتسحولب و

 (۱۰۱۵ - ۱۰۱( ؛حفص «مود دلج «ناریا یریاشع فیاوط و نانیشنرداچ «اه
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 یرباعم رد ار نیرفاسم هک دندوب نیا رب یداع مه نامز نآ رد اه هرازه هک دوش

 .تعنات دیامن روبع دایز ظفحتسم نودب تسناوت یمن یسک و دندوب هدرک فوخم هک

 یردق هرازه باب رد ار دوخ باتک ناگ دننک هعلاطم هکنیا تهج هب دنیامن حارات و

 و دنا هدش عقاو ناتسناغفا تکلمم بلق رد هفیاط نیا هک مراد یم راهظا میامن علطم

 کیدزن ات ییاجلغ تالک و نینزغ و لباک زا ار هخماش لابج للق و مکحم یاه هرد
 ةطقن رد هک یگ رزب ُ؛عطق نيا رب هوالع . دنراد فرصت رد «تسا دتمم خلب و تاره

 . دشاب یم اهنآ نطو تسا مکحتسم عبطلاب و تکلمم یزک رم
 و تیالو ره هب و دنشاب یم رشتنم ناتسناغفا تکلمم مامت رد اه هرازه

 هرازه رگاهک دنیوگ یم یلثم ناتسناغفا رد . دنوش یم هدید تاج هعلق و تابصق

 غالا لثم نامدوخ دیاب دندمآ یمنرب ام یاهراک ٌهدهع زا و دندوبن شک راب رح یاه

 اهنآ دادجا و ءابآ هک دنشاب یم یطولخم ٌةفیاط اه هرازه .میدرک یم ار دوخ راک

 رد .دندوب هدرک ثادحا لوغم نیطالس هک دنشاب یم یماظن تارمعتسم یلاها زا

 هداون ناخ نیرام نوشق هیقب هفیاط نیا هک :دسیون یم *لضفلاوبا یرجه مهد هام

 زا هک نیطالس رثک | هک تسا نیا ناتسناغفا رد یمومع نامگ .دنشاب یم ناخ زیگنج

 تکلمم یلاها هک تسا هدوب نیا ناشمسر « دنا هتخات ناتسودنه هب برغم فرط

 دندرک یم نيعم اهنآ یارب تروپ هداد انکس لحم ناتسودنه هار دادتما رد. ار دوخ

 زا ار هرازه ٌةفياط « اه لوغم تهج نیمه هب و دنشاب ظوفحم دوخ رس بقع زا هک
 لثم . دنداد تنوکس لحم «تکلمم یقرش یاهتنا یلا ناتسناغفا ک اح یبرغم یادتبا
 «باجنپ دودح و لارتج ات ناشخدب و دنقوخ زا ار رفاک ٌةهفیاط ریبک ردنکسا هکنیا

 . دنشاب یم میشت لها امامت اه هرازه نیا و داد تنوکس لحم

 تیلصا و ناطوا اب ار عاجش و شک تمحز و گرزب هفیاط نیا هک نونکا
 گنج جیاتن و لیاسو حرش «مدومن یفرعم دوخ باتک ناگ دننک هعلاطم هب اهنآ

 تینما لالحا بابسا هک دوب نینچ هفیاط نیا تداع هچرگ | «میامن یم نایب ار روک ذم

 رذع نم تهج هب هلئسم نیمه طقف یلو «دندروآ یم مهارف هار رد ار نیرفاسم

 .تسا هدوب ناتسودنه هاشداپ ربک | یارزو زا یکی «لضصفلاوبا -#
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 زا یضعب *نآ رب هوالع .میامنب اهنآ باب رد تخس تامادقا هک دوبن یهجوم
 نم زا ضوع رد دیاب هک دنتشاد هناتسود راتفر نم هب تبسن اهنآ یاه هدرک رس
 گرزب ًةلباغ باب رد نم هک یتقوق ۱۳۰ ٌهنس رد نکل «دندید یم ینابرهم

 یکی «متفر یم فیرشرازم هب ناتسهوک هار زا و مدوب ناشیرپ و شوشم ناتسک رت
 لاحم یبرفم و یلامش دودح رد هک یلع خیش ٌةفیاط هب موسوم هرازه فیاوط زا
 و هقوذآ ندومن ع ايتبا زا ارم نیرومأم هتساوح رب نم تفلاخم هب دنتشاد انکس نایماب

 یلیخ رفس رد هرقف نيا و دندوب هدرک تعنامم هنب یاهلام و رک اسع تهج هب هفولع
 ؛مدرک یم تمجارم لباک هب .ق .ه ۱۳۰۷ ٌهنس رد یتقو . دوب هدش نم تمحز بابسا

 هک مداد لمعلاروتسد وا هب هتشاذگ #نایماب تموکح هب ار ناحخ سودقلادبع رادرس
 اهنآ هب هدومن توعد شدوحخ روضح هب تاقوا رثکا رد ار هرازه یاه هدرک رس
 و عیطم یایاعر هک دیامن بیغرت ار اهنآ هداد اهتعلح و تامامنا و تایرمتسب
 . دنوشب یمارآ

 یاه هدرک رس یضعب و نیسحریم ار اهنآ هک یلع خیش ؛فیاط یاه هرازه ۱

 و تخات ار لفاوق هدومن گنج هب عورش هدیدرگ حلسم «دندوب هدرک اوغا رگید
 یاه هتسد زا یکی هب نآ رب هوالع . دندروآ مهارف ار تالاکشا یادتبا . دنیامن زات
 هک مداتسرف اهنآ رس هب یرکشل هدش ممصم تهج نیا زا .دندومن هلمح یناغفا رکشل
 ةيقب . دندش نم تموکح میطم یعمج و لوتقماهنآ زا یضعب . دنداد تسکش ار اهنآ
 هدمآ شیپ ینابرهم لامک هب ارسا اب نکل ؛مدروآ لباک هب هدومن ریسا ار اهنآ

 و عیطم یایاعر هدرواین مهارف شاشتغا بابسا هیتآ رد هک مدرک ناشتحیصن
 .مداد تعجارم ناشناطوا هب الجعم ار اهنآ و دنشاب ییافواب

 هب جارات و تخات یانب « اه هرازه زا یضعب. .ق.ه ۱۳۰۸ لاس راهب رد

 زا یضعب هب دنتشاد تماقا نینزغ رد هک نم یماظن نیرومأم . دنداهن نیرفاسم

 ۱ هوالعرب :نتم رد -*

 رفن ۰ و تحاسم عبرم رتمولیک ۱۷:۱ ابنایماب ناتسا رک رم ۵21۳0180 نایماب

 .تسا عقاو ناگنمس ناتسا بونج و لباک برغ رد (۰ع ۱۹۸۱ لاس رد) تیعمج
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 رگ! هک دنتشون یذغاک *ناگز روا یاه هدرکر س هب ًاصوصخم هرازه یاه هدرک رس
  بابسا ار رما نیا هیاسمه هعبرا لود «دنریگبمارآ دنهاوخ یمن نامدوخ یایاعر

 تعیب امش تسا نینج تحلصم اذهل . دش میهاوح ماندب و تسناد دنهاوحخ ام فعض "

 زا اه هرازه نوج . دیرادب فوقوم ار لادح و گنح و دییامن لوبق ار ام هاشداب

 زا کی چیه و دندوب هدومن جارات و تحات ار دوخ فارطا یایاعر لاسدصیس تدم

 یوق یلیخ دندرک یم لایح «دنیامن مارآ ًالماک ار اهنآ دنتشادن تردق «نیطالس
 _ نیا زا« دندوب رورغم یلیخ ناشدوحخ توق هب و دروح دنهاوخن تسکش و دنتسه

 رهم اهنآ یاه هدرک رس زا رفن تسیب هد «هتشون ار روک ذم ذغاک باوج تهح

 :دوب لیذ رارق هب هلسارم نومضم هک دندرک

 راهظتسا هب ام دیرورفم دوخ ینامسح ریما راهظتسا هب اه ناغفا امش رگا»

 روک ذم هلسارم رد #میشاب یم رترورفم راقفلاوذ بحاص ینعی دوح یناحور ریما

 هب تناعتسا یلیح زا کاپ حور زا و دشاب یم ام ربمغیپ هفیلخ و ام یناحور یاوشیپ
 و ریرش نامدرم هب تقو چیه روک ذم تناعتسا تسا نیقی مه نيا یلو « دیسر یم ام

 رد ارج ناغفا نیرومأم یا» :دندوب هتشون روک ذم هلسارم رد زین . دیسر یمن یغای

 جنپ دیا هتفگن ارچ دشاب یم امش ةیاسمه تلود راهچ دیا هتشاد راهظا دوح ٌةلسارم
 هب «دیدرک یم لماش دیاب مه ار ام تلود هک اریز « دشاب یم امش ةياسمه«تلود

 یرود ام زا دیاب هک میهد یم حاللص مش هب ناتدوعن یتمالس و یبوع تهج

 ((۰ دنیوجت

 ناخ سودقلادبع رادرس ی ۱۳۰۸ راهب رد هلسارم نیا ٌهظحالم زا سپ

 ناحخ تسدربز لارنز و تاره زا ار ناح دمحم ریش لارنژ و نایماب زا یرکشل اب ار

 نیا رب ار ناخ سودقلادبع رادرس .متشاد ررقم هرازه ٌ؛فیاط هیبنت یارب لباک راار

 ینخض ببس هب .مداد وا هب لماک رادتقا هتشاد ررقم سیئر «بصنم بحاص رقن هس

 رادرس یلو « دوب بعص یلیح اه هرازه تاماکحتسا فرصت اههار مدع و اههوک

 .تسا عقاو ناتسا یقرش بونج رد و دشاب یم ناگ را ناتسا عباوت زا 05102880 ناگ را -» ۱
 . دشاب یم یلع ترضح ادخ زا دعب هک دوب نیا ناشدوصقم دنتسه هعیش نوچ
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 هک ناگ را رهش هدومن بولغم ار نمشد هدیگنج هنالقاع و هناعاجش ناخ سودقلا دبع
 رثکا تسکش نیا زا دعب .دیدرگ فرصتم «دوب اه هرازه زک رم نیرتمکحم
 لباک هب نم روضح هب ار اهنآ روک ذم رادرس و دندومن لوبق ارم تعاطا اه هدرک رس

 لامک اب دندش یم رفن دص ًابیرقت و دندمآ نم روضح هب هک ییاهنآ مه هب داتسرف
 اهنیا هک هتشذگ اهنرق متسناد یم هک ارچ «مدومن راتفر ینابرهم تیاهن و تمیالم

 هب ار اهنآ مدرک یعسهکلب «میامن یتخس اهنآ هب متساوخن دنا هدوب نانعلا قلطم
 رازه کی اهنآ زا کی ره هب هداد رخاث یاهنتعلخ اهنآ همه هب میامن بلط ینابرهم
 ار اهنآ لوصحم و تعارز ررض یفالت ماعنا نيا و مداد ماعنا دقن هیپور رازه ود یلا

 هب مدرک صحرم ار اهنآ دعب . دومنیم یبوحن هب دندوب گنج لوغشم هک ینامز رد

 ۱ . دنیامن تعحارم دوخ ناطوا
 لامک اب .ق.۰ ۱۳۰۹ لاس راهب رد یلو «دندوب مارآ ناتسمز رد اه هرازه

 وا هب یرادرس بقل هک هرازه ناخ میظع .دمحم هتشاذگ ار یرگ یغای یانب دادتشا
 ینارمکح هب ار وا و دشاب یواسم نم یتنطلس ةداوناح اب شا هبتر هک مدوب هداد

 تیا رد تقیقح رد « دیدرگ قحلم اه یغای اب هنارادغ ؛مدوب هدرک رومأم هرازه
 هک دوب یفورعم رومأم صخش نیا . دوب صخش نیمه گر زب کر حم یمود شاشتغا
 اذهل .تشاد ار ذوفن لامک اه هرازه مومع هب و مدوب هداتسرف اجنآ ار وا مدوح

 . دنتساخ رب نم تفلاخم هب دایز تیعمح اب وا توعد بسحرب
 موسوم یرگید نئاخ صخش .دندوب رت قحم رت شیپ زا اه هرازه هبترم نیا

 نیا رد . دش یم هدرمش هرازه یبهذم یاوشیپ و یناحور سیئر هک رغصا یضاق هب

 و لباک نیب یاهدنبرد هعفد نیا . دوب هدیدرگ ناحخ مظعا دمحم یماح «شاشتغا

 هب دنوشب نم رک اسع تک رح زا منام هک دنتسبار اهتیالو «طاقن ریاس و راهدنق
 رفن رازه تشه ًابیرقت و دوب لباک رد دابز رکشل اب هک یتاره ناحخاطع ریم لارنز

 نیسح دمحم هب و دربب هلمح اه هرازه رس هب نینزغ فرط زا مداد مکح .دندش یم
 میظع دمحم نمشد و نم یصخش نیمدختسم زا یکی هک اه هرازه ؛درک رس ناحن

 اه یغاپ « درب هلمح مارح هب کمن نآ هب بونج فرط زا مداد مکح دوب ناح
 .دندروآ لباک هب لافطا و لایع اب هدومن ریسا ار ناخ میظع دمحم هدروخ تسکش
 لباک هب هرازه ناخ نیسح دمحم هک حتف نيا زا سپ دش توف سبحم رد هیلاراشم
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 و ساملا ناشن هک مدومن راتفر ینابرهم روطب هیلاراشم اب یردق هب « دومن تعجارم
 ار هیلاراشموا هفیاط یلاها ریاس زا تقیقح رد .مدرک اطع وا هب یگ دازهاش هالک

 .مدومن بوصنم هرازه تموکح هب ار وا نیا رب هوالع .متشاد ررقم رتشیب

 راضحا لباک هب ار وا « دوب شوخان تخس ناحخ سودقلاودبع رادرس نوچ

 تهج هب هک نئاحخ ناخ نیسح دمحم نیا .دنیامن هجلاعم ار وا نم یابطا هک مدومن

 هداد ءاقترا تاح هرازه رد یلاع ماقم نيا هب ار وا گنج رد وا هتشذگ تامدح

 یردق نیمه هب هیلأراشم .تصاحرب نم تفلاخم هب مدوب هداد وا هب تازایتما ردق نیا

 . دیدرگن عناق دیامن کیرحت شروش تهج هب ار هدش میطم هزات یاه هرازه هک

 و دنتشاد تنوکس نینزغ و لامش فرط هب هک ار گنس خرس و دوسهب یاه هرازه

 تاودا مه اهنیا و دنیامن شروش هک دومن اوغا دندوب یتفص یشحو یایاعر هشیمه

 رد شروش شتآ هبترم نيا هدومن حارات ار یتلود یاهریشمش و هناخروق و هیبرح

 رثک | هک یا هزادنا هب .دیدرگ لعتشم دندوب هرازه ٌةفياط هک ییاجره تیالو مامت

 یصخش نیمدختسم هک یناسک و دندوب سوبحم لباک رد هفیاط نيا زا هک یصاخشا

 اب هدومن رارف ؛متشاد ینابرهم یلیح مدوخ مرحم یاهرک ون لثم اهنآ هب و دندوب نم

 + لاک فارطا تاج هلقیاههرازه و راشفا هد یلاها دندیدرگ قحلم نایشروش

 ۱ : . دندش قحلم نمشد

 هنغافا تیعمح اب تکلمم مامت رد اه هرازه ما هتشاد نایب ًالبق هکنادچ

 تاقوا نیمه رد و دوش ابرب یمومع شروش ادابم متشاد یلک میب دنشاب یم طولخم

 اب ستربار درل تسابر هب ار دوخ ترافس هک دومن یم یتحس ناتسودنه تلود

 دندومن یم روصت نینچ ناتسناغفا یلاها مادقا نيا زا و دتسرفب لباک هب دایز رکشل

 دنهاوحخ یم اه سیلگنا «میآ رب نایشروش دهع زا ًاصخش مناوت یمن هکنیا ببس هب هک

 هنمیم رد تالاکشا یضعب رگید فرط زا . دنروایب ناشدوخ فرصت هب ار ناتسناففا

 میقم رک اسع هدش شیوشت بابسا مه روجاب ناخنءارمح .دوب ندمآ مهارف راک رد

 «میامن هیبنت ار وا تشاذگ یمن ناتسودنه تلود و دومنیم دیدهت ار دابآ لالح

 و یمومع شاشتغا نیا یریگ و لج تهج هب دوب نکمم هک یتامادقا مامت مدش روبجم

 ردقره مداد مکح رالاسهپس ناحخردیح مالغ لارنژ هب اذهل .مروایب لمع هب یناشیرپ

 هداد مکح رکشل نیا هبو دیامن تکرح ناتسکرت زا هدومن عمج دناوت یم هک رکشل
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 هب یرگید رکشل و دنیامن هلمح اه هرازه هب برغم و لامش فرط زا مدوب
 لادبع دادرس و دنیامن تک رح تاره زا تاره مک احن «ناخ نیدلادعس یگ درک رس
 ۱ فرط زا هک مداتسرف لباک زاار یباتن ناخ دمحمریما لارنژ و راهدنق زا ار ناحخ

 . دنرفب هلمح اه یغای هب فرط همه زا مسق نیا هب .دنیامن هلمح قرشم و بونج

 جراخم هب هک دندوب هدرک اعدتسا هبترم نیدنج هنغافا یاه هدرک رس رگید

 ار اهنآ هک اه هرازه گنج هب هدروآ مهارف تکلمم یلاها زا یتیعمج ناشدوخ
 هدادن ار راک نیا هزاجا اهنآ ه نکل « دنورب دنتسناد یم دوخ نید و تیالو نمشد

 نایشروش هیبنت رد و دورب یصخش ره هک مداد یمومع مکح تقو نیا رد . .مدوب

 رازه يس ناشدادعت دندوب هدش تمدخ رضاح هک یراجلیا و رک اسع. دیامن کمک

 یاسر و نیناوخ یگ درک رس هب فارطا زا هک دوب یگنج صاخشا رازه لهچ یلا
 مالغ «یراجلیا تیعمج نیا ندیسر زا لبق .دندش هرازه تیالو مزاع « دوجخ
 قحلم رگیدکی اب هک ناح هلادبع رادرس و ناخ نیدلادعس و رالاسهپس ناخردیح
 و تعاجش لامک اب مه ناخ دمحم ریما لارنژ قافتا هب دنتساوخ یم.و دندوب هدش
 نیسح دمحم هب هداد لماک تسکش ار نایشروش هَقفتم رک اسع دوب هدیگنح تراهم
 ناخ یجات و دوب هرازه نیربدم زا رفن کی هک ناخ لوسر و نئاح ةرازه ناخ

 و نیناوخ و اهریم زا رگید رفن نیدنچ اب ار دروخ گنس هب فورعم هرازهریم
 مامت دوجو زا تیالو و «دندروآ لباک هب ار ارسا نیا مامت هدومن ریسا نایوجگنج
 .دش ک اپ دسفم صاخشا نیا

 و شیرشت مامت و دنتسه میطم یایاعر و تینما اب و مارآ الاح اجنآ یلاها
 شروش هب ار مدرم هک دوش یمن ادیپ یدحا نونک | تسا هدیسر ماجنا هب شروش میب

 لارنژ تعجارم زا دعب . درادن دوجو یصخش وچمه هک ارچ «دیامن کیرحت
 تموکح و مدومن زارفارس ماظن رد لوا یلارنژ ةبتر هب ار وا لباک هب ناخ دمحم ریمآ
 نیا و مدرپس وا هب ار مدوخ یصخش تارادا و یتنطلس تارامع تسایر و لباک رهش
 یتح ؛ دوش هداد یماظن بصنم بحاص هب ناتسناعفا رد هک تسا یزایتما نیرتگ رزب
 تهج هب ع اجش لارنژ نيا و تسا رتگ رزب مه لباک زا جراح یرالاسهپسن بصنم زا
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 *ی یاهبصنم بحاص یقبام هب .تشاد ار زایتما نیا قاقحتسا دوب هدرک هک ینایامن حتف

 .مداد شاداپ ناشتامدخ بسحرب دندوب هدرک تمدح گنح نی | رد هک

 رومأم ناشتبالو هب ًاددجم ار اهنآ دندومن اعدتسا اه هرازه زا یضعب

 :دنا هتفگ هک دشاب یم اه هرازه و نم لاح بسانم رعش نیا منک یم لایح یلو ؛میامن

 تسا دا رپ وت و نم یتسود . تسا دای رسپارممد اروت ات

 رد هک دوب یلخاد گنح نیرحخآ « اه هرازه گنح نیا تفگ ناوتیم

 هدوبن تکلمم نیا رد یلخاد گنج میبرگیدمزاودیم ًایوق و دش مقاو ناتسناعفا

 هب هتسب تکلمم لحناد رد یمومع تینما هک تسا نیا طقف نم لایح هب هک ارچ « دشاب

 هدومن شناد بسک ردق نیا ناتسناغفا یایاعر .ما هدومن رایتخا نم هک تسا یرییدت

 هک مراد قثاو یاجر .دنناد یم ار شاشتغا و گنج ررض و تینما دیاوف هک دنا

 .دنشاب هدوب مارآ دیاش و دیاب هک یروطب هیتآ نامز رد نم یایاعر
 ودز مامت متسنادن مزال دوب یلخاد یاهگنح هب قلعتم هک لصف نیا رد

 یاه قیرطلا ع اطق و یراونش ؛فیاط اب گنج لثم «مراگنب ار یئزح یاهدروح

 ود دباب یلو «دندوبن انتعم نادنج اهدروحخودز نیا .لودنح لاحخ ءارمح و یدحرس

 نیا میامن نایب هدیدرگ عقاو.اه سور و نم نیرومأم نیب هک ییاهدروحودز هس ای
  .دشاب یم ما هتشاد نایی ًالبق و انتعم لیخ هک هد جنپ گنج رب هوالع « اهدروخ ودز

 اه سور اب هدنک ارپ یاهدروخودز -۸

 هک سور بصنم بحاص نامه فونای لینرک ۱۳۰۹ لاس راهب رد

 ار سیلگنا بصنم بحاص « دتبسب گنی ناتیپاک .ق .۰ ۱۳۰۸ لاس ٌهجحیذ هام رد

 یاهبصنم :نتم رد -*

 اه سیلگنا یالیتسا مایا رد هک یناوید بصانم زا تسا یبصنم :گنهرس - لنلک - لینرک +

 رتک د «هیشحت و حیحصت «ناخردان دمحم :ناشخدب و نغفطق یامنهار) .تسا هتفای جاور

 ( ۰۰ ةحفص «هدوتس رهجونم
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 ةتسد اب .ق.۰ ۱۳۰٩ لاس ٌ؛جحیذ هام رد و هدمآ شیپ نانغش فرط هب دوب هتفرگ

 موسم ماقم رد « دندوب ناخ نیدلا سمش ناتیپاک مکح تحت هک ناتسناغفا رک اسع

  لینرک هدیدرگ لباقم «تسا عقاو لوک لیشای یقرشم فرط هب هک شات هموس هب
 حراح اجنآ زا هک داد مکح ناحخ نیدلا سمش ناتیپاک نم بصنم بحاص هب فونای

 ریما رک ون نم داد باوح روک ذم ناتیپاک .دراذگ او وا هب ار روبزم ُ؛طقن هدش

 .سور رومأم عیطم هن ؛ دوب مهاوحن دوخ یاقآ رماوا میطم طقف و متسه ناتسناغفا

 هک دوب ینیهوت تک رح نیا «هدیبوک هیلاراشم تروض هب یتشم ؛سور لینرک

 لینرک هک ینیح اذهل .دیامن رظن فرص نآ زا تسناوت یمن ناغفا بصنم بحاص

 فرط هب ار دوخ لول شش روک ذم ناتیپاک «دیشک یم ار دوخ ریشمش فونای
 و هدروخ شدنبرمک هب دش در روک ذم لینرک زا هلولگ « دومن یلاحخ فونای لینرک
 زا . دومن یمخز , دوب هداتسیا لینرک یولهپ هک ار یزابرس هتشذگ شدنبرمک زا
 رفن هدزاود هد تهج همه هب اه یناغفا هک یدوجو اب .دیدرگ مقاو گنج تهج نیا

 یوق ردق نیا هک یفرط اب دوبن نکمم و دوب دایز فونای لینرک تیعمج و دندوب
 و ناخ نیدلا سمش ناتیپاک «ناشدوخ یداع تعاجش اب مه زاب « دگنجب دشاب
 نیا فصو اب .دندش هتشک اجنآ رد اهنآ همه ات دندیگنج وا یناففا یاهزابرس

 زا هنارثزم مادقا چیه « دش رداص اه سور زا هک نوناق فالح و اج یب تکر ح

 دیقم دوح همان دهع طیارش هب مه مدوخ نوچ . دماین لمع هب سیلگنا تلود فرط
 .موش فرط اه سور اب ًامیقتسم متسناوت یمن مدوب

 قافتا هد جنپ رد هک درمش ناوت یم تاعقاو نامه لیبق زا مه ار هعقاو نیا

 ًامیقتسم سور یاهبصنم بحاص زا یکی مه اه هرازه شاشتغا نامز رد . دوب هداتفا
 یلو «دوب دوهعم فالح ًاحیرص مه تکرح نیا هک دیدرگ ناتسناففا کاخ لحخاد

 هب دش رذعتم دنتسه وا تاک ر ح تفتلم ناغفا نیرومأم زا یضعب دید هیلاراشم یتقو

 ۱  .تسا هدوب تسم هکنیا
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 رمیترام رس دندینش سور نیرومأم نوچ .ق .۰ ۱۳۱۱ لاس لوالا میبر هام رد

 رک اسع زا هتسد کی « دیآ یم لباک هب ترافس هب سیلگنا تلود بناح زا « * دنرودآ

 رک اسع «هداتسرف دشاب یم ناشحخدب یناغفا یاهرهش زا یکی هک یباغرم هب ار دوحخ

 مدینش ار ربخ نیا هکنیا ضحم .دندومن دیدهت دندوب اجنآ ولحاس هک ار ناتسناغفا

 لباک و رواشپ نیب هک دابآ لالج هب مقوم نیا رد هک دنرودرمیت رامرس هب ٌاروف

 رمیت رامرس .مدومن علطم مه ار ناتسودنه تلود زین و مداد عالطا دوب هدیسر تسا
 دیس مدوح لارنژ هب هک داد تحلصم نم هب ًادک وم و داتسرف باوح ًالجعم «دنرود

 مه ار رهش نیا دنتساوح یم هک اهسور اب مهدب مکح دوب#باغرم کیدزن هک هاش

 ۱ . دنیامنن گنح دنیامن فرصت ًافنع لومعملا بسح

 ار رهش هب رهش «مراذگباو ناشدوخ راک هب ار اه سور رگ ا متسناد یم نم

 و دومن دنهاوح هلمح دنشاب یم تادحرس رد هک نم رکاسع هب و هتفرگ مهرس تشپ

 نیرومأم هبترم نیا هناتخبشوخ یلو «دراد لاکشا اهنآ زا یریگو لج تقو نآ
 دنناوت یمن هشیمه هک دندومن اهنآ هب و دنتخومآ اه سور هب یسرد «ناتسناغفا

 « دایز یناشف نشت آ اب ناخ هاشدیس لارنژ.#* دنیامن راتفر ناشدوحخ لیم بحومب

 رب حتف نیا . دنداد اه ناغفا هب ار حتف هتسشن بقع «تسین هچیزاب هعفد نیا و دنراک

 تایطخت اه سور دوش یم مولعم تقو نآ زا و هدوزفا یلیخ ناغفا رکشل تانوئش

 دروخودز نیرحآ قافتا نيا و دنا هدومن فوقوم ناتسناغفا کاح رد ار دوح

 . دوب ییرج

 هدش دقعنم . ق. ۰۱۳۱۱ لاس رد دنرودریمت رامرس اب هک یا هدهاعم ربانب

 هدش هتشاذگ سیلگنا ذوفن تحت هدش ازجم ناتسناغفا زا هک یتالاحم نیدنچ « دوب

 . دندومن یتخس گنج هتساوخرب ناتسودنه تلود تفلاخم هب اهنآ یلاها «دوب

 بسح رب هک اه یریزو زا ریغ دندش یم بوسحم نم یایاعر هک ییاهنآ هناتخبشوح

 5۲ ۲۵۲۱۳6۲ 007800 دنارود رمیتروم یرنهرس

 یباغرم :نتمرد -
 دیامن :نتم رد
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 یقبام «دنراد دیاع یررض دنتسناوتن و دندروآ لمع هبار دوحن ٌهییرح رییادت لومعم
 هک یتلم یلو « دندش نم عیطم تمحز نودب (*دوب هدش دقعنم هک یا هدهاعم بحومب
 دهع بحومب ناتسرفاک تیالو نوچ « دوب ناتسرفاک یلاها « دندیگنج نم تفلاخم هب
 هو هب متساوح یمن « دشاب ناتسناغفا ءزح دوب هدش ررقم « دنرودرمیترام رس همان

 مارآ یایاعر ینابرهم و تبحم هب ار اجنآ یلاها دوب نيا ملایخ .منک فرصت هیبرح
 ار اهنآ یاه هدرک رس رثک | هبترم نیدنچ « دوصقم نیا تفرشیپ تهج هب .میامن دوخت
 تدوع ار اهنآ هداد اهنآ هب تاماعنا رگید و دایز ؛نیدقن هدومن راضحا لباک هب
 «دنهدب راشتنا دوخ نطو یلاها نیب ارم ک ولس نسح نیا هدومن تعجارم ت .مداد

 هنغاقا یاهواگ هدام اب ار دوخ یاهنز هک دندوب یشحو ردق نیا هفیاط نیا نکل
 اب تسا رتشیب واگ هدام تمیق ایآ هک ببس نیا زا و «دندومن یم هضواعم فارطا

 یلوپ اب هتسنادن ارم ینابرهم ردق هفیاط نیا .دش یم ع ازن دیلوت اهنآ نیب نز تمیق
 نم تفلاخم هب گنج رد هک دندومن ع ایتبا گنفت .مدوب هداد اهنآ هب مدوخ هک

 ۱ . دنبامن لامعتسا

 هب طاقن نیدنج زا هدیدرگ فرصتم ار# ریماپ «سور تلود تقو نیا رد
 یب باب نیا رد ار نيا زا رتشیب لمأت . دندمآ یم شیپ لصتم هدش کیدزن ناتسرفاک
 یردق ناتسرفاک هب ندیشک رکشل رد تشاداو ارم هک یتاهج .متسناد یم هدیاف
 و ربخ یب ار ناتسرفاک اه سور رثک | هک مدومن لایع ًالوا دوب نيا «میامن لیجعت
 زا و دشاب یم نانعلا قلطم تیالو نیا هک دومن دنهاوح اعدا « دنوش فرصعم ًاتبقن
 متشاد نیقی و میتسه قحم روک ذم تیالو یرادهاگن رد ام تفگ دنهارزحخ تهح نیا

 اهننآ ٌةيلخت هب ار اهنآ هک دراد لاکشا دنوش فرصتم ار روک ذم تیالو هگنيا زا دعب

 دوب هدش هک هدهاعم بحوم هب :نتم رد - *

  قلعتم نآ مظعا تمسق هک دشاب یم یزک رم یایسآ عفترم رایسب یناتسهوک ةيحان «ریماپ - و
 یاهراز گبر و اهتشد هب قرشم رد .تسا ناتسناغفا ءزج یقبام و یوروش ریهامج داحتا هب
 زا ایردومآ هک یبالیس لوط رد برفم هب و هناغرف هب لامش رد . ددرگ یم یهتنم نیچ ناتسک رت
 .تسا عقاو موررق هرق لابج هلسلس نآ بونج رد و ؛دیارگ یم یتسپ هب دوش یم لیکشت اهنآ
 ( ادخهد) . دراد تعسو عبرم رتمولیک ۰ دودح ریماپ تالف
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 و ناغمل و ریش جنپ تالاحم رد «ناتسناغفا تابصق رثک ا نوچ ًایناث . دنیامن روبجم

 ار اهنآ اه سور دیاش «تسا هدوب اه یرفاک فرصت رد میدق هنمزا رد « دابآ لالج

 دادرتسا «ناتسناغفا یاه نارمکح زا ار دوخ همیدق تافرصتم هک دنیامن بیغرت
 هک ارچ «دمآ دهاوخ مهارف ناتسناغفا تلود یبارخ بابسا مسق نیا هب و . دنیامن

 ةفیاط نیا ًاثلاث .دنیامن هلخادم ناتسناغفا هب هک داتفا دهاوخ اه سور تسد هب هناهب

 یبرغ و یقرش دادتما هب ناتسناغفا یلامش و یقرشم دودح مامت رد هک وجگنج

 زا اهنیا « دشاب هتشاد گنج یرگید تکلمم اب نم تلود یتقو کی رگ ا «دنا هداتفا

 اه هار حاتتفا و تراجت تهح هب زین و دوب دنهاوخ شیوشت بابسا یلیحخ رس بقع
 و لامش رد هک ناتسناغفا یماظن طاقن فرط هب لباک و رامسا و دابآ لالح زا

 لیلد .میامن بولغم ار هقیاط نيا هک متسناد یم مهم یلیخ تسا عقاو تکلمم قرشم

 هک دوب نیا «تشادن تیمها رتمک رگید تاهج زا اهنآ تیبولغم تهح هب هک یرعنآ

 فرط ود ره زا و دندوب دروخودز لوغشم «فارطا ةنغافا اب هشيمه هفیاط نیا

 اهنیا و تشاد ع ویش مه یشورف هدرب تشز ةقیرط و دیسر یم لتق هب یریثک عمج
 یاهزایرس نم تموکح تحت نامز رورمب متسناد یم هک دندوب یعاجش ةقیاط نانچ

 . دش دنهاوحخ دمآ راک یلیج یماظ

 اه یرفاک اب گنح ٩

 لبق یلو «میامن رخسم ار ناتسرفاک هک مدش ممصم قوف هروک ذم تاهج هب

 رکشل تهج هب دعاسم مقوم و هیهت هلثسم هب ار دوخ هحوت دیاب راک نیا هب مادقا زا
 ةلئسم یلو « دوبن یلکشم راک ٌةیهت ٌةرقف متشاد یم فوطعم روک ذم تیالو هب ندیشک

 هک تفرگ رارق نيا رب ملایخ رکفت و روغ زا دعب . دوب دایز قمعت هب جاتحم رگید

 «دشاب هتفرگ ارف ار لابج للق دایز فرب هک یتقو ناتسمز مسوم رد مرکشل دیاب
 متشاد ندومن هلمح یارب ناتسمز نتشاد بختنم تهج هب هک یلیالد . دنوش روآ هلمح

 :دوب لیذ رارق هب

 "رد نم دش تیبرتجاجش یاهزابرس اب اهیرفاک هک متسادیم الو
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 دومن دنهاوحخ دوعص لابج و للق هب هکلب « دیگنج دنهاوخن و دنناوت یمن خارف نادیم

 رگ مدرک لایح ًایناث .تشاد دهاوخ لاکشا یلیح اجنآ هب گرزب یاهپوت ندرب و

 درک دنهاوخ یعس هتفر سور ک اع هب اهنآ .میامن هلمح دشاب زاب اهرادگ یتقو

 سپ اهنآ یارب ار اهنآ تیالو هتساوحرب اهنآ تیامح هب دنیامن کیرحت ار اه سور
 یتالاحم مامت اب روک ذم تیالو رد طلست یاعدا اه سور تروص نآ رد و «دنریگب

 «اه یرفاک ًاثلاث . دومن دنهاوخ «تسا مقاو ناتسناغفا یقرشم و یلامش فرط هب هک
  دهاوخ تخس گنج میامن هلمح اهنآ هب ناتسبات رد رگا و دنشاب یم یعاجش ٌفیاط

 هک یتقو مدادارق اذهل . دنوش یم فلت یدایز سونن فرط ود ره زا تقو نآ و دش
 ار اهنآ هکنیانودب دنشاب روصحم دوح یاه هناخ هب ناتسمز و زییاپ مسوم رد اهنآ

 زا یضعب تداع ًاعبار .میربب شروی اهنآ رس هب دوش هداد دایز ندیگنج عقوم
 دیایب ناشتسد هب مقوم هک هطقن ره رد «تسا نینچ یوسیع بهذم اه شیشک
 یب یتمحز ناتسرفاک ریخست باب رد اه شیشک نیا مدرک لای دنیامن یم هلخادم
 نیا هکنیا زا لبق هدادن تسد زا ار تقو دوب مزال اذهل .دروآ دنهاوخ مهارف تهج

 هب ار روک ذم تیالو هدیناسر مامتا هب ار گنج « دوش رشتنم هجراخ کلامم هب رب
 .مروآ رد فرصت ٌهطیح

 نیا رد هناقیقد تالاقم «سیلگنا یاه همانزور زا یضعب رد هک یصاخشا

 .تسا هدوبن اطح هب باب نیا رد نم تالایخ تسناد دنهاوح «دنا هدومن هعلاطم باب

 یدایز تیعمج زییاپ رد مدروآ لمع هبار لیذ تاج هیهت «ناتسرفاک ریخست هب اذهل
 گ رزب ٌهتسد مدومن عمج هطقن راهچ رد هقوذآ و هناخروق و هیبرح تاودا اب ماظن زا

 نیا هک دش هداد رارق نینچ و دوب نا یلع دمحم ناتیپاک تموکح تحت رکشل نیا

 هب .دنورب « دوب ناتسرفاک یزک رم و نیرتمکحم هعلق هک مولق هب ریش جنپ هار زا هتسد
 رامسا زا یخرچ ناحخردیح مالغ لارنژ یگ درک رس هب هک دش رارق یمود ُهتسد تهج
 یرزح هتسد و دورب ناح ناتک لارنژ یگ درک رس هب ناشعحدب زا یموس هتسد .دنورب

 .دنورب یحخرچ دمحم ضیف و نافمل مک ًاح یگ درک رس هب ناغمل زا رگید

 تکرح « دوش مکح تقو ره هک دندوب رظتنم و رضاح هتسد راهچ نیا
 دودح رد « دندوب هدش عمج رکشل اجنآ رد هک هطقن راهج نیا هوج .دنیامن

 سک چیه تسا یماظن هبانتعم طاقن تقو همه تهج نیا زا و « دشاب یم ناتسناغفا
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 رخا ةظحل ات و تسا رظن رد یصوصخم و دوصقم هیهت نيا رد هک درک یمن نامگ

 نیا رکشل یروآ ممج نیا زا دوصقم هک تشادن نامگ سک چیه دندرب هلمح هک "

 ناتسمز رد یزور اذهل دنیامن هلمح هدرب شروی ربخ یب «ناتسرفاک هب هک تسا

 فرط همه زا ر ناتسرفاک رکشل «هتسد راهچ نیا هک مداد مکح ق.ه ۱۳۱۳ لاس

 . دنربب شروی تقو کی هب هدومن هطاحا

 تبالو مامت زور لهچ فرظ رد و دش هدرب شیپ زا بوح روطب ریبدت نیا

 تعحارم لباک هب رکشل .ق.۰ ۱۳۱۳ لاس راهب رد و دیدرگ رخسم ناتسرفاک

 ناتسلگنا رد یدایز ناجیه دندینش ار ربخ نیا یوسیع یاه شیشک یتقو . دندومن

 نکل « دنشاب یم* ام شیک مه و یوسیع ؛ اه یرفاک هک دنتشاد راهظا هدومن اپرب
 رد نآ باب رد هک اهیرفاک نيا نید .مدرکن ادیپ اهنآ نایم رد یوسیع چیه نم

 دیاقع و میدق یتسرپ تب زا یبیجع بیک رت «عا هدومن هرک ذم و هتشون یرگید باتک

 «  دندوب هدش ریسا دوخ تیالو رد و هدیگنح هناعاجش هک ییاه یرفاک . دوب هلطاب

 یاوه و لباک کیدزن هک ار ناغمل هب موسوم لاحم هداد تکرح احنآ زا ار اهنآ

 هب و مداد اهنآ هب «تشاد ناشدوخ تکلمم یاوه هب تهباشم یلیح و عوبطم اجنآ

 یم یعاجش ٌهفیاط اهنیا نوچ نکل «مدومن حوتفم هسردم باب دنچ اهنآ سیردت تهج
 یدایز دادعت « دنوش یم تیبرت یماظن تمدحخ تهج هب اهنآ ناناوح مامت ًابیرقت دنشاب

 فیاوط زا رگید یعمج و هدیسر مامتا هب ناشتمدح داعیم هک ناغفا یاهزابرس زا

 لایح دنا هدومن رایتخا تنوکس اجنآ رد هتفر ناتسرفاک هب ناتسناغفا یوجگنح

 یلامش دودح تظافح تهج هب مکحم یاه هعلق اجنآ تادحرس مامت رد مراد

 تادحرس نیا « دنتشاد تنوکس تیالو نيا رد اه یرفاک یتقو .میامن ثادحا

 ار ریماپ « اه سور نوچ . دوب اه سور لیم هب هتسب و ظوفحمریغ یلکب و فیعض
 هک ار مولق ٌهعلق مراد لایخ . دوب اهنآ رادتقا ضبق رد مه دحرس نیا دندوب فرصتم

 هب یماظن لحم «تسا مقاو یمکحتسم یلیح ٌهطقن رد و ناتسرفاک تکلمم بلق رد

 ریاخذ اجنآ رد و میامن ررقم لامش دودح رد دوخ رکشل گ رزب هتسد تماقا تهج

 . دومن مهاوح هیهت مه هناخروق و هییرح تاودا زا دایز

 نم ۰م رد *
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 یگنس هک هرقف نیا ندینش زا دوب دنهاوح لیام نم باتک ناگ دننک هعلاطم
 ریما» :دوب هدش کوکحم لیذ ترابع نآ یور هک دش ادیپ مولق هزاورد مد رد

 ار شک رس ةفياط نیا تیالو هک دوب یناملسم حتاف لوا لوغم گر زب هاشداپ رومیت
 . دوش فرصتم تسناوتن نآ ماکحتسا ببس هب ار مولق یلو « دومن رخسم هطقن نیا ات
 کح گنس نامه ریز ار لیذ ترابع ناخ یلع دمحم ناتیپاک نم رکشل هدرک رس
 اب ناتسرفاک مامت .ق .۰ ۱۳۱۳ ٌهنس رد یزاغ نامحرلادبع ریما دهع رد :هدومن

 و قحلا ءاج . دندومن لوبق ار مالسا نیبم نید اجنآ یلاها و دیدرگ رخسم مولق
 تعامج ؛ اه هرازه اب گنح لثم گنج نیا رد « اقوهز ناک لطابلا نا لطابلا قهز
 مراد یم راهظا زین و دندوب هدش تمدخ رضاح ناشدوح لیم هب ناتسناغفا یمالسا
 .تسا هدوب ناتسناغفا نیرخآ گنج نیا نم دهع رد هک
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 مهدزاود لصف

 ناتسناغفا نارحاهم و نایرارف

 هک تسه مهیرگید هرقف کی «ناتسناففا نیرجاهم و اه یرارف باب رد
 یارب نم تافو زا دعب تسین رود و مناد یم هبانتعم یلیح مدوخ تایح نامز رد

 نآ و . دشاب هتشاد تیمها یلیخ ناتسناغفا تنطلس تهج هب و مرسپ قوقح ماکحتسا

 یاسر و ماکح دادعت ما هدرک یعس تسا هدوب نکمم هلیسو ره هب هک تسا نیا

 یابقر ذوفن اب یلیح ناهارمه زین و میامن دایز مدوخ رابرد رد ار ناتسناغفا کلامم

 .میامن عمج لباک رد «هیسوز زا هچ و ناتسودنه زا هچ ار دوح

 . دنشاب یم مرسپ برقم یاهرک ون نم مکح بسحرب صاخشا نيا رثک |

 کیدزن یلیخ تسود اهنآ رثک | هک هدیناسرمهب تیمرحم هجرد نیا هب اهنیا تبحاصم

 رد طقف هن « دّش دنهاوخ مقآو دیفم تیاهن هب وا تهح هب ناتسود نیا و دنشاب.یم مرسپ

 دادعت دایدزا تهج هب اهنآ ذوفن هکلب « دنتسه وا برجم نیرواشم موزل تروص
 . دوب دهاوخ و هدوب انتعم یلیحخ نم ُهداوناخ ناگتسب

 دودح رد هک دنشاب یم یصاخش ًالوا» :دنتسه مسق راهچ هب اسر نیا

 سور تلود ار اهنآ تایالو نوچ « دنا هتشاد تموکح ناتسناغفا یقرشم و یلامش

 قباس مک اح کیب بارهسریم لثم دنا هدروآ هانپ نم رابرد هب ؛تسا هدش فرصتم

 هون و وا هداوناح و زا هرد قباس نارمکح دومحم هاش و وا؛داوناخ و بالق

 یاسر و اهریم یضمب ًایناث .رگید رفن نیدنچ و اراخبریما رسپ «یناشور لیعامسا
 ماوقا و هداوناخ و رادناهحریم و یلعفسویریم یاه هداوناخ لثم طاقن نامه

 ًاملاث .ما هدش فرصتم مدوخ تنطلس لیاوا رد مدوع ار اهنيا تایالو هک میکحریم

 رطاخ هدیجنر سیلگنا تلود یتسود زا ای هدیگنج سیلگنا تلود اب هک یصاخشا

 یاسور رگید و یلعدارمریم و ناخ ءارمح لثم دنا هدروآ هانپ نم هب و هدیدرگ
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 و ناهارمه زا هک یناسک ای یرارف ناتسناففا زا هک یصاخشا ًاعبار .یدحرس
 ۱ مسق جنپ هب صاخشا هنوگ نيا و دنا هدوب نم ةداوناح یابقر زا یضعب نایماح
 : دنامسقنم

۱ ۱ 
 یلعرون رادرس لثم دنا هتشاد هدحیلع یتیعمج دوخ زا هک یصاخشا الوا

 هدمآ ناتسودنه زا هک راهدنق قباس یلاو ناخ یلعریش یلاو یاهرسپ رگید و ناح
 یراونش یاه قیرطلا عاطف اب هک ناخ نسح دمحم رادرس . دنتسه نم اب الاح
 . دراد تماقا نم رابرد رد الاح یلو « دوب ناتسودنه رد مه هیلاراشم . دوب هدیگنح
 «تسا ناتسودنه رد زونه هک ناخ یلع ریشریما موحرم رسپ ناخ میهاربا رادرس
 رادرس .تسا نم اب الاح هک یرتک ناح دمحا دیس دشاب یم نم فظوم تسود یلو
 .هرغ و نان دمحم یلو رادرس «میومع یاهرسپ یقبام و ناحخ دمحم یلع

 هک ناحخ بویا دمحم ناگتسب و یماح هک دنتسه یصاخشا «مود مسق ًیناث
 درادن یموزل « دنشاب یم تسا هدوب رتشیب وا ناهارمه دادعت نم یابقر مامت زا
 ار وا یرفن دنچ زا ریغ اهنآ ُ؛مه یلو «میامن نایب کی هب کی ار اهنآ یماسا
 یمن بحاوم نم زا هک دنتسه یصاخشا رتمک مه اهنآ نایم رد و دنا هتشاذگ او
 ۱ .دنتسین یضاران هیلاراشم زا و دنریگ

 لحاد اهنآ زا یضعب و دنا هدوب ناخ بویا دمحم یماح هک یصاخشا ًاثلاث
 هب .تسین وا اب دشاب هتشاد تیمها هک یصخش چیه تقیقح رد « دنآ هدش نم تمدح
 دزن زا یقبام لباقان یاهرک ون رفن دنچ زا ریغ ناحن مشاه دمحم ناهارمه نینجمه
 . دنا هتفر وا

 ناتسکرت ای هیسور ای ناتسودنه هب هک دنتسه یصاخشا «مراهچ مسق ًاعبار
 یرگید ةتسد هب و هتشادن یتیعمج دوخ زا هک دنا هدرک ترجاهم اه سور یفرصتم
 کنیا ای دنا هدرک رارف ناتسناغفازا یتهج کی هب اي صاخشا نیا .دنرادن یگتسب مه
 لیبق نيا زا ما هدرک جارخا تکلمم زا ناش یراتفردب ببس هب ار اهنآ مدوخ
 هدومت وقع ار اهنآ « دنا هتشون نم هب هضیرع هکنیا ضحم هب هک دنتسه رتمک صاخشا
 ۱ .ما هداد ناش یاه هناخ و ناطوا هب تعجارم

 هب کمن ناحخ قاحسا دمحم اب هک دنشاب یم یصاخشا «مجنپ مسق ًاسماح
 رارف ما هتشاد نایب ًالبق هکنانچ .ق .۰ ۱۳۰۹ لاس رد وا شاشتغا زا دعب «؛مارح



۳۷۹ 

 یقاب هب و دنتسه مدختسم نم دزن تقو نیا رد هیلاراشم یاهردارب . دنا هدومن

ناشدوخ ناطوا هب مه اهنیا . .مراد هجوت ًالباک مه وا ناهارمه
 رد هدومن تعجارم 

 . دوب دنهاوخ مارآ یایاعر هیتآ نامز

 تا هدنمنیقاب«ناتسناغقا تنطاس تخت تهجهبیتیغر جیه مسق نا ه

 عاجش صخش رگ ا هک تسا حضاو ینعم نیا . دیامن لتخم ار مرسپ تنطلس تینما هک

 ناتسناغفا تفلاخم هب هک دیامن کیرحت گر زب یاهتلود زا یکی یمه ار نیرت

 نم . دربب شیپ زا یراک تسناوت دهاوخن ناهارمه رگید نودب و ییاهنت هب « دگنجب

 نیطالس یابقر هک دنراد دوصقم هج رییدت نیا زا « اه ناد یسایس هک مناد یم بوحت

 روک ذم نیطالس هک یتروص رد ات دنراد یم هاگن ناشدوخ تسد رد ار هیاسمه

 شیاه هشير هک یتعنرد یلو « دنشاب طلسم اهنآ رب «دنیامنن لوبق ار اهنآ فیلاکت

 . دیاپ یمن هیاپ نودب مه یترامع و دتسیا هب اپرس تسناوت دهاوخن « دشاب هدش مطقنم

 دومن ٍدنهاوخ لمع نم حیاصن هب هدومن یوریپ نم زا رییدت نيا زا میاهرسپ مراودیما

 دنروآ یم هانپ اهنآ تکلمم هب هیاسمه تابالو زا هک ار هبانتعم صاخشا مامت و

 زین و اهنآ اب یهارمه تهج هب هشیمه صاخشا هنوگ نیا هک اریز «دنیامن یرادهاگن

 .تشاد دنهاوخ هدیاف اهنآ یاه نمشد اب تفلاخم تهح هب





 مود دلح





۳۸۳ 

 ت

 باب نيا رد و دشابیم ءارآ فالتحا و داریا یلیخ «تسیک نم نیشناح هکنيا

 نيعم اراکشآ و هینالعا ارچ هک دننک یم تحیصن ارم مدرم و دننزیم دایز یاهسدح

 و یفخم هلئسم نيا جراح نامدرم زا طقف هن . دوب دهاوخ یک نم نیشناج منک یمن

 رد هک تسا هدشنهتفگ زین مدوخ ریاشع و ماوقا و نطو یلاها هب هکلب «تسا هدیشوپ

 .مراد لایخ هج باب نیا

 ناح هّلا بیبح ینعی مدشرا رسپ هک دنیامنیم روصت نینچ صاخشا زا یضعب
 مسا یضعب .دش دهاوخ تنطلس نیا کلام دننادیم قاقحتسالاب ثراو ار وا هک

 هب نتفر یارب ار وا هک لیلد نیا هب دنتسه رک ذتم ارم مود رسپ نا هلارصن

 و مدوب هدرک باختنا ایروتکنو هکلم ترضحیلعا تاقالم تهح هب ناتسلگنا

 مدوخ ینیشناج تهج هب ار هیلاراشم هک تسا حضاو توبث تیرومأم نيا دنیوگ یم

 ۱ . دومن مهآوخ نییعت

 «دوب نم یاهرسپ نیرت بوبحم و نیرتزیزع هک ناعن هّلا ظیفح تافو زا لبق
 ار وا ًابلق هک دوب نیا ناش یار اه یضعب هک دوب بولقلا بوبحم و هیجو یردقب
 هک ناخرمع دمحم هکلب «تسا نینج هن دنیوگ یم اه یضعب و منادیم دوخ ثراو

 هب . دوب دهاوخ نم تنطلس ثراو « دشابیم نم یاهلایع نیرتذوفناب زا یکی وا ردام

 ماهدادن یمومع كالعا ندمتم ریغ و ماوع مدرم هب هلئسم نیا باب رد نم هکنيا تهح
 ار ک اردا و یناد یسایس و یدنمشناد تمعن هک ییاهنآ غالطا هب نکل «مراد اه لیلد

 یمومع تاروما ماجنا رد نداد هلخادم و تاکر ح زا اراکشآ و ًاحیرص نم « دنراد



۳۸ 

 مهاوح یمن هکنیا تهح . دوب دهاوح نم دهعیلو کی مادک هک ما هتشاد رهاظ یتنطلس

 هرقف دنچ الیذ هکنانچ .تسا روصتم هددعتم لیالد ؛مهدب باب نیا رد یمومع نالعا
 ِّ_ثت :میامنیم ریرقت ار

 رطح ضرعم رد اهدهعیلو ناج هک تساهداتفا قافتا اهراب میدق نامز رد -۱

 نکمم هک هزادنا ره و تقو ره ات ار دوخ تالایح هک ملیام ببس نیا هب و تسا هدوب

 .مرادب یفخم دشاب

 لا دبع هک دوب هدش ناخن یلعریش ریما ینعی نم فنس راچد هک یتامحز ۲

 ندومن ادتقا زا ارم هک تسا یفکم ًالماک نم یارب « دومن نیعم دوخ دهعیلو ار ناح

 تفلاخم وا زا هک دوب ببس نیمه هب وا یاهرسپ یقبام هک اریز « درادزاب وا راک هب
 ۱ ۱ ۱ .دندومن

 ام قلاخ و ناهاشداپ هاشداپ هک تسا قلطم رداق لام «تنطلس تخت هتبلا ۳

 و درامگ یمرب دوح هلگ تظفاحم تهج هب ناناپوچ لشم ار هاشداپ و دشابیم

 وا دو هب ار رما نیا اذهیلع . دراپسیم وا تسد هب هدومن قلح هک ار یقولخم

 ؛ناتسناغفا ةيتآ تراما تهج هب ار یکی نامه نم یاهرسپ زا هک مراذگ یماو

 نیا تیلباق همه زا رتشیب هک دیامن تباث دوخ یصخش تقایل هب هک دیامن باختنا

 .دراد ار زایتما

 یبوح هب ؛دنراد یهاگ آ ناتسناغفا تاروما و خیرات زا هک یصاخشا 4

 مومع ینعی « دشابیم یتلم یارآ لوصا بجوم هب تنطلس نیا نارمکح هک دننادیم

 لیم فالح هک ینیطالس و دنراد لماک طلست دوح هاشداپ باختنا تهح هب تلم

 هکلب «هتفر اهنآ تسد زا تنطلس طقف هن «تسا هدش نییعت اهنآ رب رابحا «تلم مومع

 یکی هک دوب دهاوخ ازهتسا لباق رما نیا اذهیلع . دنا هداد انف داب هب مه ار دوحخ رس

 هب هک تسا رتهب میامن ررقم اهنآ رب ًارابجا تلم لیم فالحرب ار دوخ یاهرسپ زا
 .دیامن ینارمکح اهنآ رب کی مادک دنهدب رارق ناشدوح هک مراذگب تلم لیم

 هکنیا زا دعب نادهعیلو هک تسا رایسب تاعقاو هنوگ نیا زا خیراوت رد ۵

 هب . دنا هتشاد بوصنم دهع تیالو هب ار اهنآ دنا هدوب تنطلس کلام هک ییاه نارمکح

 زا ار دوخ یاهردپ دنا هدومن یعس « دنوش لیان رتدوز دوح ینارمکح هب هکنیا تهح

 نمض رد یلو «مراد راختفا دوحخ یاهرسپ هنسح قالحنا هب نم هجرگ | «دنرادرب نایم



۳۸ 

 تفلاخم هب ار اهردارب تاقوا رثک | هک مراد رظنرد ار ناتسناغفا مدرم یترطفدب مه

 .دناهتخیگنارب ردپ تفلاخم هب ار اهرسپ و ردارب

 هداوناخ رد بوشآ و لادح و گنج مدوحن تایح نامز رد هک مرادن لیم 1

 قانتا نم یاهرسپ زا یکی اب اهنيا همه و دنشاب لقاع اهنيا رگا «مروآ مهارف دوحن

 تینما شاشتغا یارب یرطح چیه « دنشاب تهج کی و لد کی ناشدوحخ نيب و دنیامن

 هب هکنيا تهج هب دنیامن ع ازن ناشدوح نیب رگا یلو «دوب دهاوخن روصتم یمومع
 دوح یازس هب دوخ تشز تکرح نیا زا هک تسا بوخ دنا هدادن شوگ نم تحیصن

 ۱ ۱ . دنس رب

 اراکشآ ار دوخ دهعیلو ارچ هکنيا تهج هب نیا زا شیب متسین جاتحم رگید
 مامت تحارص هب هک میوگ یم ردق نیمه طقف اجنیا رد میامن هماقا لیالد منک یمن نیعم

 مادک هک ماهدرک دومناو دنتسه ناتسناغفا زا جراح هک نارگید و ناتسناغفا مدرم هب

 رد هکنیا زا لبق .منادیم دوحخ تنطلس قاقحتسالاب ثراو ار دوخ یاهرسپ زا کی

 ۱ هب اب یناسفن ضارغا ای ینادان زا هک ار یصاخشا تاراهظا دیاب میورب شیپ هرقف نيا

 ثراو امش دنیوگب هدومن قلمت نم یاهرسپ و اهنز زا هک دنتسه یعاس «ممط ببس
 هک تسا لقع فالح هرقف نیا نم لایح هب .دننک لوپ ذحا اهنآ زا و دیتسه تنطلس

 نیا رد هک تسا نیا باوص هب نورقم هک اریز «میامن تایب یلصفم حرش باب نيا رد

 هک یصاخشا یلو « دشاب هتشاد طایتحا صخش دیاب دشاب نکمم هک یا هزادنا ات رما

 نم تالایخ زا صوصح نیا رد دنیامنیم رشعنم جراح رد ار فیجارا هنوگ نیا

 . دنتسه ربخ یب یلکب

 کی ات هک نیا هب جاتحم «ما هدومن رایتعا مدوحخ دهعیلو باب رد هک یکیتلوپ
 باتک نيا رگید لحم رد روبزم خیرات هچ رگا « دوش ناغفا خیراوت هب ع وجر هحرد
 کیتلوپ باب رد تارقف یضعب عضوم نيا رد یلو «تسا هدش هتشون ًاحورشم

 متسه هداوناخ نآ رد نم هک ینارد هداوناخ هاشداپ نیتسخن .میامنیم نایب روک ذم
 هاش دمحا .تسا فورعم یلادبا ای ینارد هاش دمحا مسا هب هک تسا هدوب ناخ دمحا

 دمحا «هدومن سولح ناتسناعفا تخت هب .ق.۰ ۱۰۲۱ لاس قباطم .مع ۱۷۸ لاس رد

 تکلمم شاشتغا تلاح زا هک هددعتم فیاوط یاسر و نارادرس و دوب یتلم هاشداپ

 هتشاد دوح یارب هاشداپ رفن کی تینما تهح هب دنتساوح یم و دندوب هدش هتسح



۱۸۹۹ 

 لمع فیاوط نیا یاسژر تحلصم هب هک ماش دمحا . دندومن نیعم هاشداپ رو دا

 هیلاراشم . دنتشاد »یم تسود لیح ار وا تلم مومع هک دوب ینارمکح دومن

 . دیدرگ نیمز قرشم ماظع نیطالس زا یکی و دومن حتف مه ار ناتو

 هب وا یاهرسپ هنوگچ هک دهدیم حرش الماک خیراوت هاش دمحا تافو زا دعب

 تلود هب یتلم هقیرط ندز مه یارب هک یدهج و دج ببس هب و ناشدوحخ نیب قافن ببس
 هاش شمسا هک هداوناحخ نيا هاشداب نیرخآ .دنداد تسد زا ار تنطلس « دشاب هتشاد

 . وا ناشلیم فالعرب و ًاروبجم ناتسناغفا مدرم هک دنتساوخ اه سیلگنا و دوب ع اجش

 لبق هب دندوب وا یماح هک اه سیلگنا زا ریثک یعمج اب هنغافا تسد زا دنریذپب ار

 هداوناخ یبارح هدمع ببس هک دش تفتلم ناخ دمحم تسود ریما نم دج . دندیسر

 هددعتم یاهتلابا هب ار تنطلس 3وخ تایح نامز رد هاشرومیت هک دوب نیمه هاش دمحا

 زا یکی ره و تشاد ررقم هروبزم یاهتلایا تموکح هبار دوخ یاهرسپ هدومن مسقنم

 تافو زا دعب و دندیدرگ دوح زا یرکشل و هدح یلع تایلام یاراد وا یاهرسپ

 و گنج یانب ناشدوح نیب دوب هداتفا قافتا "۰2 ۱۸۰۸ لاس رد هک ناشدوح ردپ

 تسین جاتحم « دش هتساک یلیخ تنطنس رادتقا اهنآ تامادقا نيا زا هتشاذگ ار لادح

 هاشرومیت دالوا هک یلادج و گنج ٌةطساو هب هک میامن نایب ًاحورشم عقوم نیا رد هک

 یلو « دیدرگ لیان لباک تنطلس هب ناحخدمحم تسود مدج هنوگچ دنتشاد دوخ نیب

 اهنآ زا کی ره یارب هدومن میسقت وخ یاهرسپ نیب ار ناتسناغفا تنطلس مه شدوح

 دوب هدش هاش رومیت هک یهابتشا نامه بکترم هداد بیترت هدح یلع یرکشل

 هک دومن دعتسم دوخ تسد هب ار دوخ یاهرسپ هک دش نیا هیور نیا ٌهجیتن و هدیدرگ
 . دنزیخرب رگیدکی تفلاخم هب دنناوتب

 یوق و رتشیب همه زا شرکشل دادعت و دوب ناتسک رت یامرفنامرف مردپ هکنانچ

 و دشیم بوسحم مود هجرد رد هاشداپ رکشل هب تبسن تردق و توق رد و دوب رت

 «شتوفتفو رده یرکشل یگ هرکر س ها نان یلعریش شدوح رگیدرسپ مد

 ؛ اهمادنا زا یا هراپ مروت ةطساو هب (ع ۱۷۹۳ -) .ق.۰ ۱۲۰۷ لاوش متفه رد هاشرومیت -#

 یسابس و یناگرزاب طباور خیرات) .تشذگ رد «تسا هدوب تیمومسم زا یشان دوریم نامگ هک

 .( ۲*7 هحفص مود دلج «سیلگناو ناریا
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 اهنآ رکاسع اب یجاج و مرک یاهتلایا .دومن بوصنم «دندوب رضاح تاره رد وا
 رد اجنآ هیرکسع یاوق و راهدنق . دوب ناخ مظعا دمحم میومع فرصت هب ًائثرا

 رادرس فرصت هب نایماب و هرازه . دوب ناخ یلعریش ردارب ناخ نیما دمحم فرصت
 یاهرسپ نیب اهاجنآ رک اسع اب اهتلایا ریاس مسق نیمه هب . دوب ناخ ملسا دمحم
 تهح هب اهرسپ مامت ؛ دش توف مدج هک یتقو تهج نيا هب و دیدرگ مسقنم رگید

 زا هک دیشخب هجیتن نینچ تلاح نیا و دندوب رضاح رگیدکی فالخرب ندیگنج

 . دندش فیعض یلیح هدش عقاو اه یزیرنوخ تکلمم رد یرارمتسا یاهگنح

 یوریپ مهاوخ یمن دشابیم مرظن دم رد قشمرس روطب اهلاثم نیا نوچ
 اذهل . دنگنجب ناشدوح نیب هک مراداو ار دوخ یاهرسپ هدومن ار دوحن فالسا
 مکح تحت رد ار اهنآ مامت و ما هتشاد هاگن لباک تخت یاپ رد ار دوخ یاهرسپ
 مادقا میامنیم نایی ًالیذ هک یمسق هب اهراک رد و ما هداد رارق مدوخ گرزب رسپ
 ردق ره یلو «ما هتشاذگ او دوخ گرزب رسپ هب ار اهراک زا یلیلق ادتبا رد .ما هدومن

 وا رادتقا و هبتر و فیلاکت رب ًاجردتم مه نم دشیم هدوزفا وا هبرجتو رمع رب
 یف و مدومن ضیوفت وا هب ار دوخ تنطلس ینارمکح تاروما زا یرثکا و مدوزفا
 هب ًاصخش «ناتسناففا نیطالس مامت هچنانچ هک هتفر شیپ ردق نآ هیور نیا رد هتقیقحلا

 هب ًاصخش الاح «مدرک یم راتفر روط نیمه نم دوح ودندومنیم سولح رابرد

 .ماهتشاذگ او دوخ گر زب رسپ هب یلکب ار راک نيا و میامنیمن سولج رابرد
 ناخ هّلا بیبح ینطب ردارب هک ار ناخ هللارصن ینعی مدوح مود رسپ

 ررقم وا گ رزب ردارب تراظن تحت رد تایلام و تابساحم تارادا سیئر « دشاب یم
 دریگ یم ناح هّلا بیبح زا دراد مزال هک ییاهلمعلاروتسد مامت ناح هللارصن .ماهتشاد
 و ناح لا نیما مدوح رگید یاهرسپ. درادیم هضرع وا هب مه ار دوخ ضیارع و

 یتلود یاهراک هب ناشدوخ تبون هب ار هریغ و ناحن یلعمالغ و ناخ رمع دمحم
 دنهاوخ ناح هللا بیبح دوخ گرزب ردارب مکح تحت مه اهنیا و دومن مهاوخ رومأم

 هب قلعتم ضیارع و تالسارم یرکشل هچ یروشک هچ هرادا ره یاسر . دوب
 تاموسر و دعاوق نامه اب « دنرادیم ضورعم نم گرزب رسپ هب ار دوخ یاهراک
 .دنوشیم رضاح وا رابرد هب تسآ لومعم نم رابرد رد هک

 «تابالو ماکح ماکحا هب قلعتم هک یتاروما باب رد نم گرزب رسپ



۳۸۹ 

 رومأم نم تنطلس هددعتم طاقن رد و دشابیم یماظن نابصنم بحاص ریاس و اهلارنژ

 بسحرب ای اهلمعلاروتسد لا و «دیامنیم راتفر نم لمعلاروتسد بجوم هب دنتسه

 ۱ زا تسین جاتحم هیلاراشم تلاح نآ رد و تسهدشهتشون هک دشابیم ینوناق هچباتک

 نم زا تقو نآ ؛دتفایم قافتا یهاگ هک صوصخم تارقف رد ای دیامن یلاوئس نم

 مامت هب یلو «دیامنیم تروشم نم اب ًاصخش و دنریگ یم لمعلاروتسد ًامیقتسم

 هدومن تعاطا ارم گر زب رسپ تاماکحا هک تسا هدش هداد لمعلاروتسد نیرومأم

 ار افیتسا و یتنطلس ةنازخ رایتحا .ق .۰ ۱۳۱۵ لاس زا نيا رب هوالع و دنرادب ارجا

 ار تاورب مامت .متشاذگ وا رادتقا ذدهع هب «دوب مدوخ طبض رد یلکب نامز نآ ات هک

 هک دشابیم ردتقم زین و. دیامنیم رداص هیلاراشم « دوشیم تحخادرپ هناز زا هک

 و. دیامن لوزعم ای بوصنم یرکشل هاوخ دنشاب یروشک هاوخ ار یتلود نیزومأم
 . دیامن مک و دایز ار اهنآ بجارم دناوتیم

 ره رد و. .تسین نانعلا قلطم رادتقا نيا رد هک دشاب هدوب مولعم مه نیا یلو

 زا یروطهب ار دوخ رادتقا نکل « دشابیم مدوخ بیوصت عبات «تاروما زا یرما
 تسایر .ما هداد لماک رادتقا ار وا اهراک رد دننادیم نینج مدرم هک دربیم شیپ

 .یاه هناخناوید مامت تسایر زین و تامک احم تاعوجرم تهج هب یلعا هناخناوید ُةيلک

 ابرد زا ریغهناخناوید چیه دشاپیم شدوخ هب لمتم تراجت و تایلام و تواضق

 . درادن قوفت وا رب مدوح

 هب ینیشناج هک دنا هتشاد راهظ«دناهدومن یگرزب هابتشا هدیدع نیفنصم

 .دشاب رت لضفا نارگید زا شردام بسن تفارش هک دسر یم یدالوا هب لباک تخت

 تخت تهج هب ناخ یلعریش قاقحتسا هک دندرک یم ترک اذم ینامز کی رد نیفنصم

 - ةداوناخ نیناوخ زا یکی وا ردام هک لیلد نیا هب ؛ دشابیم رتشیب نارگید زا لباک
 دمحم ريم | مردپ هب تبسن ناخن یلع ریش اهنآ لوق هب تهج نيا هب و تسا هدوب یهاش

 .دنا هدرک هابتشا باب نیا زذ و تسا هدوب رت قحتسم تنطلس یارب ؛ناخ لضفا

 هدوب بسامهت هاش داژن زا و میدق یهاش ُهداوناخ نیناوخ زا یکی مردپ ردام ًالوا

 ییاز لپوپ زا یا هبعش هک ییاز میلس هفیاط زا یکی زا ناخ یلع ریش ردام و .تسا
 ریما ردام رگید فرط زا . دنا هدرکن یتنطلس وا دادجا زا کی چیه و هدوب تسا

 ناتسناغفآ هب یطبر چیه هک تسا یا هقیاط نیا و دوب شابلزغ ناخ دمحم تسود
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 . دیسر وا هب تراما همه نیا اب یلو « درادن

 ۱ ج ردنم یهلا سدقم باتک رد هک ینیناوق بجوم هب مالسا کاپ نيد ًالوا
  اهنآ یاهردام نیب هکنیا نودب ار دالوا ٌةيئرا قوقح هیمالسا ثیداحا بحوم هب تسا

 . و نیرتریقح زا یکی رگ ا هک هجرد نیا ات .تسا هتشاد ررقم هیوسلاب « دهدب یزایتما
 زا هک یدالوا اب هک تسا قحم دالوا نيا « دشاب هتشاد یدالوا «اهزینک نیرت تسپ
 زینک نیا و دیامن هیوسلاب قوقح یاعدا « دشاب هدمآ لمع هب یهاش هداوناخ نیناوح

 مالسا نوناق بجوم هب . دوشیم هدرمش شرهوش لایع ةحوکنم اهنز ریاس لثم مه
 یرگید زا یکی اي رت تسپ یرگید و رت لضفا یرگید رب یکی هک تسین نینچ

 هکلم مسا هب ار یکی هک تسین حیحص اذهل .دشاب هدوب رتشیب شا هیعرش قوقح
 همه «تسا هاشداپ اهنآ رهوش رگا . دنشاب هتشادن هرهب چیه نارگید و دنیامن موسوم

 اهنآ نیب هتبلا .دوب دنهاوح ادگ اهنآ همه «تسادگ اهنآ رهوش رگا دنا هکلم اهنآ

 هب هاشداپ هک تسین نیا «تیبوبحم نيا زا دوصقم یلو « دنتسه رت بوبحم یضعب
 ناحن یلعریش ریما هکنیا لثم . دیامن ماندب ار دوخ « دشاب هتشاد وا هب هک یطلست ةطساو

 و دومن ررقم دوح دهمیلو ار ناخ هلادبع دوخ کچوک رسپ و درک ار راک نیمه
 .دندومن اعفلاخم وا زا شرگید یاهرسپ هک دش نیا مادقا نیا ةجیتن

 ییوجگنج و عاجش تلم هنغافا «هلثسم نیا هیعرش هظحالم زا هتشذگ

 تیلباق و تقایل تهج هب هکلب « وا ردام تباجن ببس هب هن ار دوح هاشداپ هک دنشابیم
 باختنا مینم ماقم نيا یارب زا « دشابیم هاشداپ رسپ هکنیا ببس هب زین و وا دوح

 ۱ ۱ . دنیامنیم
 هک دوب ییابورا نیتسخن «دشاب یم نزرک درال الاح هک *نزرک رتسم

 ةمانزور راگنربخ ناونع اب ۱۸۸۹ لاس رد 0. ۲۷۵۱۵:61 1۱0۳200 نزرک لیناتان حرج - +
 ۳۰ رد و تخادرپ ام روشک باب رد یعیسو تاعلاطم هب تشگ ز اب رد . دمآ ناریا هب ندنل زمیات

 ناوید تنواعم ماقم 5۵اذ5ااع»۲ یروبزلاس درل ناریا ةراب رد یباتک شراگن نيح رد یگلاس

 رد نزرک .تخادرپ ناریا هیضق و ناریا باتک ریرحت هب یگلاس ۱ رد و داد وا هب ار دنه

 زارحا اب یگلاس ۳۹ رد . دش یتنطلس رادرهما وا نواعم «یروبزلاس درل ةجراخ ترازو هرود

 ٩4 رد یو . دش ناتسودنه هنطلسلا بیان نیرتناوج ؛ایروتکیو هکلم بناح زا ؛درل ناونع

 (۲- ۵ ةحفص «لوا دلج «ناریا هیضق و ناربا) .تشذگ رد .م ۱۹۲۵ لاس هب یگلاس



۳۹۳ 

 تاقالم نمض رد .ق.۰ ۱۳۱۳ لاس رد هدومن ک اردتسا باب نیا رد ارم تالایح

 زاغآ یحخوش روطب ار دوخ تارک اذم یعبط خوش یاهتبحص یانثا رد *هناتسود

 هک تشاد راهظا هدروآ نایم رد ار یکیتلوپ لاوئس نیرتمهم نآ مامتا رد هدومن

 هنایخوش یاهتبحص یانثا رد ار دوخ زار نم نوچ .دوب دهاوخ یک امش نیشناج
 ار دوخ تالایخ نتشاد رهاظ زا هک متسناوتنعقوم نیا رد ؛دوب هدرک راکشآ الب

 نیا هناتخبشوح یلو .میامن راکنا مدرک روصت ًالبق هچنآ زا رتشیب هلئسم نیا رد

 رتشیب رفن هس ود اجنآ رد هک دمآ نایم هب نم صخش تولحع قاتا رد تارک اذم

 هوش رشعنمربخ نیا هکنا می اذهلع دنیامن ع امتساارم تارک اذم هک دندوبن رضاح

 . دوبن ددرگ دیاع یررض و

 گرزب رسپ هک تسا حضاو الماک ام تاداع رارق زا زین و ام نید هدعاق هب

 ار وا تلم زین و دشاب هتشاد ار ماقم نیا تیلباق هک یطرش هب « دوشیم نیشناح
 هک دنا هدوب فیعض ردق نيا هناردپ دراوم یضعب رد یلو « دنیامن بختنم و دندنسپ هب

 ار دوخ رتچوک یاهرسپ هدش مقاو دوخ رتکچوک یاهدنزرف ردام طلست تحت رد

 هلخ اد یاهگنج هک تسا هدیشخب هجبتن نینج راک نیا هراومه و دنا هداد رارف دهعبلو

 تسا نیا هنالقاع ور نم لایح هب .تسا هدمآ مهارف تکلمم رد رابدا و تاریافم و

 و یهاش هداوناح و دوش راتفر ماهتشاد لومعم هک یمسق نیمه هب دیاب هک

 نامز رد نيا رب هوالع . دنشاب نم گرزب رسب رادتقا و ذوفن تحت «ناگ دازهاش

 وا هب هبرجت و هداد وا هب رادتقا ردق نامه یتنطلس تاروما رد مدوجخ تایح
 زا دعب « دشاب هتشاد عقوت مقاوم وچمه رد یهاشداپ رسپ هک یردق هب «ماهتخومآ

 نآ رد هک ارج «دنیامن دزمان تنطلس هب ار وا ًاددجم تسین مزال رگید نم تافو

 نم تحلصم و لمعلاروتسد بجوم هب هک ار فیلاکت مامت دوب دهاوخ رضاح «تقو

 تهجهبهک دوب دهاوخن نیدب حاتحم و دراذگب ارجا عقوم هب «تسا هدرب شیپ زا

 یقرش تاحفص رد ایناتیرب ذوفن ددجم طسب و مقوم میکحت روظنم هب نزرک جروج -
 ریما اب و درک رفس ناتسناغفا هب (.ق.۰ ۱۳۱۲ -) ۰م ۱۸۹6 لاس رد ؛ناریا یاهزرم

 یسابس و یناگرزاب طباور خیرات) . دومن تاقالم نیمزرس نآ یاورتامرف «ناخ نامح رلادبع
 (5- ۵ ذحفص «مود دلج «سیلگنا و ناریا
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 نآ مه وا یاهردارب زا کی چیه و «دیامن ذهج و دجو گنج « دوخ رادتقا تفرشیپ
 نیا نابصنم بحاص ریاس لثم مه اهنآ هک اریز «دنیامن تفلاخم وا زا دنرادن ار ماقم

 رد یلو « دنردآرب مه نوح یگتسپ تباب زا هچرگا دنشابیم وا رک ون کلم

 ۱ .دنرک اچ و رک ون یتنطلس تاروما

 رسپ هک دنریگب قشم رس ایروتکیو هکلم ترضحیلعا زا دیاب نم یایاعر

 یاه لارنژ مکح تحت اهنآ و هداتسرف ناتسودنه هب ار تاناک و د کود « دوح

 رطاح تیاضر و هجوت لامک اب دناهدوب مظعم هکلم ینعی وا ردام رک ون هک یسیلگنا

 رظن دم رد دیاب مه ار اهنآ هک دنتسه نم هداوناخ نیدناعم یضعب .تسا هدومن تمدحن

 رد و میامنیم نایب ارصتخم میاهرسپ باب رد ار مدوخ تالایح نکیل «مشاب هتشاد

 مهاوخ هرکاذمرگید مقم رد دننک یم لباک تنطلس یاعدا هک یصاخشا صوصح

 . تومن

 تیلوئسم تاروما رد هک ییاهنآ و عالطاب یاه سیلگنا هک تسا بجع

 تلاح نامه هب ار هیلاح ناتسناغفا « دنشابیم یتلود هیلاع تاماقم یاراد و دنراد

 دیوگب یصخش هکنیا لثم ًالثم دنیامنیم روصت دندوب هدید هک نیا زا لبق لاس تسیب

 هک دراد یتخس نوناق وجمه هک اریز «تسا یملاظ یلیح تلود «سیلگنا تلود

 ینامز کی رد تسا حیحص . دننزیم راد هب یدنفسوگ ندیدزد تهج هب ار صخش

 و رتالهمتم مدرم هک الاح یلو ؛ دندزیم راد هب تاریصقت هنوگ نیا تهح هب ار مدرم

 .تسا رت هتسیاش جایتحا تهج هب رت میالم نیناوق «تسا هدش رتشیب ناشتیبرت

 تسیب تدم رد هک تکلمم نیا تایقرت تعرس . دراد ار تلاح نیمه مه ناتسناغفا

 یصاخشا اذهل . دشابیم رگید کلامم هلاس هاجنپ تایقرت زا رتشیب دنا هدومن لاس

 نامز زا هک یتالاح زا و تسا هدش لصاح هک همیظع تارییغت و تایقرت زا هک

 نيا رد هک دنیامن روصت دیابن « دنتسه ربخ یب هدش تارییغت نیا ثعاب نم سولج

 ار سیلگنا تلم ؛ناشدوخ تاریرحت رد تلاح نیا رد و دوب دنهاوح غالطا اب باب

 ۱ ۱ . دش دنهاوخن یررض ثعاب هدومن هبتشم

 هدومن جرد یسیلگنا یاه همانزور رد هناهبتشم یاه هلاقم تاقوا یضعب

 صاخشا هک یتلاح رد دنسیون یم « دنراد ارم تنطلس یاعدا هک ار یصاخشا یماسا

 ًاضرف .دنا هتشادن دوحو ًادبا اب دنا هدرم اه هلاقم نیا زا لبق تساهلاس ای روک ذم



۳۹۵ 

 یمن ار ینعم یب تاروصت نینچ تقو چیه دنتشادیم مه دوحو روک ذم صاخشا

 زا کی نامه هک دنشاب هتشاد یفکم توق و روعش نم تلم هک مراودیما . دندومن

 هحراح نامدرم هلحخادم نودب « دراد ار گر زب تیلوئسم نیا تیلباق هک ارم یاهرسپ

 .دنیامن باختنا دوخ یهاشداپ هب «هلخاد تاروما رد
 نم « دشابیم تلم یاسور طلست رد یعقاو روط هب تنطلس نیا تخت نوچ

 مدوخ گرزب رسپ اب ار تکلمم نيا یانتعم یلیخ یاه هداوناخ زا یضعب هدومن یعس
 ما هدومن حیوزت وا تهج هب ار تلم گر زب صاخشا یضعب یاهرتعد و هداد یگتسب

 دزمان «تسا رگیدکی بسانم ناشرمع هک رگید یاهرتعد اب مه ار وا یاهرسپ و

 :تسا لیذ رارق هب اهتلصو نيا زا یضعب و ما هدرک

 ناح هاش دمحم رتخد ؛تسا همه نیرتانتعم تفگ ناوتیم هک لوا لابع

 لباک نوشق رادرس و لوا لارنژ «ناخ دمحم ریما لارنژ هدازرهاوخ و باقت سیئر

 یگتسب « دنشابیم ردتقم هک باقت ییاجلغ ٌهفیاط اب ار مرسپ ؛جیوزت نیا . دشابیم
 هب تسا رصحنم «لباک نارمکح تهج هب لماک و یتمالس و گر زب رطخ .تسا هداد

 هب هک یبصنم بحاص زا لباک رکشل هک میوگب مناوتیم نم و «لباک رکشل تناید

 . .دومن دنهاوخ تعاطا دبال ترورض تلاح رد و دنراد تسود ار وا هحرد اهتنا

 وا لوا لایع نطب زا « دشابیم ناح لا تیانع شمسا هک نم گرزب هون

 دشابن رتشیب رگا شیانتعا هجرد تفگ ناوتیم مه ار نیا هک مود لایع . دشابیم
 دشابیم تاره ٌهموکحلا بیان ناحخ نیدلا دعس یضاق رتخد «تسا یلوا لایع یواسم

 مه لایع نیا زا ناتسناغفا تلم یناحور سیئر ناح نامحرلادبع مولع ناع هون هک

 و لباک تواضق تامک احم سیئر «لایع نیا یاه هدازومع و ومع . دراد یرسپ

 .تسا تکلمم نیا یاهرهش نیرت مظعم هک خلب و تاره و راهدنق و دابآ لالج

 دمحم یساقآ کیشیا رتخد ؛ دراد وا زا رتخد کی و رسپ کی موس لایع . دنشابیم

 نم یساقآ کیشیا وا یاح هبالاح دوب نمیساقآ کیشیا ًاقباس هک تسا ناحخ رورس

 قاحسا میومع رسپ یاح هب ار ناخ رورس دمحم و تسا ناخ سودقلادبع رادرس

 یحازم ءوس هطساو هب هناتخبدب یلو «متشاد ررقم ناتسک رت مامت ییامرفنامرف هب ناح

 یسایس گر زب صخش نوج نکل « دیامن افعتسا تیرومأم نيا زا دش روبجم تشاد هک

 مرسپ درد هب یلیخ موزل تروص رد «تسا راک لباق و ناوج مه زونه و زاتمم ناد



۳۹۹ 

 وا یقیقح ردپ و تسا ناخرورس دمحم یساقآ کیشیا هبیبر لایع نیا . دروحن یم

 یلع ریش ریما موحرم مرتحم یاهرک ون زا یتقو کی هک دشاب یم یفوتم *بان یول

 یاهردارب «دنتسه ناخ بویا اب لاح هک یدمآ راک صاخشا و تسا هدوب ناح

 . دنشابیم لایع نیمه

 لایع «تسا هدشن یسورع زونه و دشابیم مرسپ دزمان ًالعف هک مراهچ لایع
 روک ذم هک لایع رفن هس نیا زا یگ داوناح ٌهبتر ببس هب شذوفن هکلب « ذوفن اب یلیحت

 نآ گرزب رسپ رتخد و ناخ یلع ریش ریما موحرم هون هیلاراشم .تسا رتشیب دش
 ود دناوت یم هک تلصو نیا .تسا ناتسودنه رد اتلاجع هک ناح میهاربا ینعی موحرم

 ریشریما موحرم هداوناح ینعی ؛ دهد لاصتا لباک تنطلس هب ار یهاشداپ هداوناحن

 هک ار یرارمتسا تاشاشتغا و اهگنج تلصو نیا و مدوح هداوناخ و ناخ یلع

 متخ دشیم مقاو ناخ یلع ریش ریما موحرم و نم ردپ نیب راقن ببس هب هشیمه
 ۱ : . دیامنیم

 کیزوا یاسر اب مرسپ و دشابیم بیجن یلیح هداوناح زا زین : مجنپ لایع

 یقاس و هاشداپ کیب بارهسریم رتخد لابع نیا هک اریز ؛دیامنیم راک تلصو

 سیئر رتخد مشش لایع . دشابیم ناخ سودقلادبع رادرس هداز رهاوخ و بالق

 لا تایح شمسا هک دراد لایع نا زا یرسپ و دشاب یم ؟تسوحن و لگنم تایالو
 . دشابیم ناح هّلا بیبح یمود رسپ ًارمع و ناخ

 اب ارم رسپ تلصو نیا « دشابیم روپ لادنموم ناخ ربک | رتخد «متفه لایع

 رسپ . دهد یم یگتسب دشابیم نداتسودنه دحرس رد هک دنموم ردتقم یلیح ٌهفیاط

 کیدزن روحاب « دشابیم روجاب ناخ ءارمح رتخد دزمان **ناخ هللا بیبح دشرا
 هب مه ناح لا بیبح رگید یاهدالوا . دشابیم ناتسناغفا تکلمم و رواشیپ دحرس
 نیا اب و انتعم صاخشا نيا رگ | هک تسا حضاو رپ . دنا هدش دزمان بیحن یاهرتعند

 هک تسا رتدیفم ناشدوح یارب « دنشاب هتشاد یگتسب نم هداوناخ هب مکحم یاهتلصو

 گرزب بیان بان یول - *

 توسوح :نتم رد -
 دزمان دشابیم ناخ لا بیبح :نتم رد - شب



۳۹۷ 

 هجراح و هلحاد تاشاشتغا زا مرسپ زین ببس نیا هب و دنیامن یهارمه مرسی اب

 ۱ . دنام دهاوح ط وفحم"

 وا لوا لایع : دراد تلصو لیذ یاه هداوناح اب ناع هلارصن ؛نم مود رسپ

 رد و تایح دیق رد وا طقف نم یاهومع همه زا هک ناخ فسوپ دمحم رادرس رتحد

 وا ردارب هک تسا ناخ دمحم ریقف رادرس موحرم رتخد وا مود لایع . دشاب یم لباک

 تسا ناح زرمارف رتعد وا موس لابع .تسا نم هصاخ حوف پیترس «ناحن دمحمرون

 هک رگید لیاسو هب و قیرط نیا هب . * دشابیم تاره رد نم نیما یلیخ رالاسهپس هک

 هک ییاه هدرک رس و اسور هک ما هدومن ششوک یلیخ دشابیم لصف نیا هب قلعتم

 دوح هداوناخ و دوحخ یاهرسپ هب دنشابیم فیاوط سیئر و هبانتعم تاماقم یاراد

 .مهدب یگتسب

 .تسا هدوب یخرج داحخ رذیح مالع رتخد لایع نیا قیقحت رارق زا #



: ۲۳۹۸ 

 مود لصف

 هدش ماجنا یاهمادقا

 ۱ . هم دقم

 رارق یراثآ ملاع قالح «ناتسناغفا مدختسم هجراع عابتا باب رد

 زا هک ینعم نیا هب ؛میشابیم رگیدکی حج اتحم ام همه هک دزومایب ام هب هک تسا هداد

 چیه «تشگنا و وزاب نودب تسد و تسد نودب یوزاب و « رس نودب ای ندب نودب رس
 صخش ره هک تسا هدش بترم مسق نیا هب ایند نیا ماظن اذهل و دوشیمن هتخاس یراک

 تهح هب اهنآ نیرت یوق هک دنریگب قبس لایح نيا زا دنناوت یم ماظع نیطالس
 حاتحم دوح راکتمدح هب یلو «زاب دنوش لیفک دوخ تاموزلم و تحار بابسا
 ندوب هک دنیامن روصت دیابن اهنآ و هریغ و طایخ و راد شفک و خابط لثم . دنشابیم
 رظن رد مه ار نیا دیاب و دنوش لیفک ناشدوخ زا یراک دنناوتیم نارگید تناعا
 سدقم بتک رابخا بجوم هب ؛تسا قلطم رداق هک یراگ درورپ هک دنشاب هتساد

 هب هکنیا ات هدروآ دوحو ٌهصرع هب «مدع متک زا هتفه کی فرظ رد ار اند «ینامسآ

 یلیخ هام دیاب و تسا مرا لمأت دصاقم و تادار مامت ماجنا یارب هک دیامنن ام

 .میشابن تمه مک و لوجع

 یتلود ره رد نآ ساسا بیک ت رب تسا رصحنم یتلود ره رادتقا و توق

 و یقرت « دشاب هتشاد دوحو رتشیب دمآراک و کریز و برجم و ملاع صاخشا هک
 تیافک اب صاخشا لود لیلد نیمه هب و دوب دهاوخ رتشیب تلود نآ یامن و وشنا



۳۹۹ 

 . دننادیم منتغم ار اهنآ دوحو هدومن مدختسم ار

 تامم و تایح و یتخب شوح دنتسه لا لظ دوخ کلام هب نیطالس

 دیاب یلو « دشابیم رادتقا فک رد ناش یارزو طسوت هب ای ًایقتسم ای اهنآ یایاعرآ

 «نیطالس و تسا ناهاشداپ هاشداب قلطم رداق هکنانج « دنشاب هتشاد رطاخ رد هشیمه

 نودب لدع و تفطالم رد وا تاقولخم مامت اب هک تسا دصرتم دنشابیم وا باون

 ره یاراد و زمرق ای دیفس ای دنشاب هایس هاوخ «دهدب یتوافت اهنآ نول رد هکنیا
 رد هک ییاهنآ ای ادوب ای و ودنه ای یدوهب ای یوسیع ای ناملسم هاوخ دنشاب ینید
 یب دیاب ناهاشداپ لیلد نیا هب و دنیامن راتفر هیوسلاب دنتسین لیاق مه دنوادخ یتسه

 و قوقح .تسا زیج هچ اهنآ نید ای تلم هکنیا ةظحالم نودب دنیامن ک ولس هناضرغ

 رایتخا تنوکس اهنآ تکلمم رد ای دنوشیم اهنآ مدختسم هک ار یصاخشا تازایتما

 راثآ زا ات دنشاب هدوب ناشدوخ یایاعر هکنيا لثم دنرادب یعرم هیوسلاب دنیامنیم

 یوریپ هداد رارق دوحخ لالج رهظم ار اهنآ یویند تاروما رد هک قلطم رداق هاشداپ

 ۱ . دنشاب هدرک

 تانسحم ندید و نارگید تحابق فشک رد همه اپ ام هک تسا بجع نیا

 رظن فرص نارگید تانسحم و دوح حیابق ندید زا یلو «میتسه قیاش یلیح دوحن

 رظن رد ار هددعتم یاهتنطلس و کلامم هیلاح هیور هجوت و تقد هب هک یصخش .میراد

 ندمتم یلیح هک یلود مامت هک دراد للدت دوحخ هب تلوهس هب دناوتیم دشاب هتشاد

 همه هب ار بصانم و هبتر و قوقح هک تسه ناشتداع ایآ دننزیم فال و دنتسه

 دنهدب هیوسلاب بهذم و نید و گنر و یتلم توافت نودب دوح یایاعر و نیمدختسم

 مدحتسم نم تلود رد یصاخشا میامن راهظا هکنیا هب مراد راختفا نم . ریح اب

 نیا و دنآ هدش لیان رت یلاع تاماقم هب مدوح ماوقا نیرتکیدزن هب تبسن « دنا هدش

 و ءافیتسا هرادا تسایر و هیرکسع روما تسابر و ءاشنالا راد تسابر تاماقم

 تباث هرقف نيا و دشابیم ما هداوناخ و نم یصخش تبابط و تایلام هرادا تسایر

 یصخش یتسود و یگتسباو قوقح زا شیب تیافگ و تیلباق نم رظن رد هک دیامنیم

 . دراد شزرا

 و ینید بصعت نودب هدومن ارم یوریپ نم فالحا و اهرسپ رگا لا ءاشنا

 رد هشیمه اهنآ تکلمم «دنیامن مدختسم دوخ تهج هب ار تیافک اب نیرومأم یتلم



۳۰ 

 تناعا هریغ و یرمتسم هب ار دوخ براقا و ناگتسب دیاب یلو « دوب دهاوخ یقرت
 رد دیاب مه صاخشا نی یا و دنیامن صیرحت و بیغرت راک تهح هب ار اهنآ هدومن

 زا یکی رد همحرلا هیلع یدعس هکنانخ «دنراداو راک هب ار دوح تناعا نیا ضوع

 : دیوگ یم دوح هروهشم تاموظنم

 درک راک هک ردارب ناح تفرگ نآ دزم دوش یمن رسیم جنگ جنر هدربان

 و اهرسپ هب حیاصن هرقف دنچ و مدروآ نایم رد ار لصف نيا دافم هک الاح

 زا لباق و رایشوه صاخشا ندومن لیصحت باب رد هک ارک یتامادقا «متفگ فالحا

 دنا هدرک نم هب هک یتامدحخ تهج هب الوا .میامنیم نایب ما هدروآ لمع هب هفلتخم للم
 نامدرم هک یدابز یاهتعنص رد و هدرب هدیاف اهنآ تامیلعت و راک زا نم تلم و

 رب مه زونه و ما هداد شاداپ اهنآ هب دنا هدش رهام و هتخومآ نم تلم هب هجراخ

 .دنرادب لومعم ار هیور نیا مه نم فالحا هک مراودیما و متسه یقاب لوصا نیمه

 تمدخ نم یارب هک ار یصاخشا مامتیملسا هک تسین نکمم نم تهج هب
 ؛دنا هدرک راک ناشدوح طقف هن هک ار یدودععیماسا یلو «میامن نایب « دنا هدومن

 تسا هدرب هدیاف روک ذم تایقرت زا نم تلود و هدمآ لمع هب هک یتایقرت رد هکلب

 نی | رد اهنآ زا یضعب میامنیم روک ذم «دنا هتشاذگ دوخ زا دعب مه یرادیاپ راگ دای

 مدرم رگید یعرب و دنا هدومن ثادحا هدوب هزات یلکب هک یتارادا تکلمم

 نیا یلاها هک دنا هتخومآ لامک و یبوخ نیا هب ار هفلتخم میانص و هفرح «ناتسناغفا

 هدهع زا ییاهنت هب دون نیملعم بایغ رد روک ذم یاهراک ماجنا رد دنناوت یم تکلمم

 ۳ ۱ ۱ ۱ . دنیا رب

 یضعب دنشابیم و هدوب نم مدختسم هجراخ کلامم زا هک یصاخشا هلمج زا
 زا ناشدوح دادارق ماتتعنا زا دعب یعنرب و دنآ هدومن افعتسا تمدح زا اهنا زا

 نیا رب هوالع . دنشابیم تمدح لوغشم مه زونه یعمح و دنا هدش صعرم تمدح

 ار صاخشا نيایماسا هک دنا هدش جارحا یرک ون زا ناشدوخ ریصقت تهج هب یضعب

 لوقشم یراک هب دنورب ییاج هب نیا زا دعب رگا مهاوخیم هک اریز «میامنیمن رهاظ

 ار اهنآ ریصقت مدرم رگا نکل «دشاب هدمآ دراو اهنآ هب همدص نم فرط زا دنوش

 .دوب دهاوخن نم رب یداریا « دنیامن طابنتسا داشدوحن

 دوخ تکلمم هب ار هجراخ یلاها هک نم ؛يور نيا زا مدرم تاقوا یضعب

 أ

۱ 
۱ 

. 
1 

۱ 



۱۳۱ 

 زا ملعم «ناتسناغفا یلاها ضوع هب ارچ دننک یم بجعت و دنیامنیم داریا ؛ماهدروآ

 نیا تهج هب هک یلیالد متسرف یمن ناتسگنرف بار اهنیا دوخ ؛ *مروآ یم هجراح

 :تسا نيا مراد هیور

 نتخوما 1 تهج هب ار دوخ نطو یلاها دوب مزال ایآ میامنیم لاوئس ًالبق

 نیا ًالوا :تسا نیا باوج «متسرفب هجراخ کلامم هب فلتخم یاه هفرح و میانص

 ای دنتشادن لمحت هوق اي اهنآ یابلوا ار جراخم نيا و تشاد فازگ یجرح مادقا

 هک دوبن تورث بحاص ردق نیا مه ناتسناعفا تلود و دنوش لمحتم دندوبن لیام

 متفگ دوخ یاهرگ تعنص و ابطا هب ررکم ًایناث . دهدب هنازخ زا ار ح رح نیا دناوتب

 هک متسرفب هجراخ کلامم هب ار اهنآ ات دنروایب نم دزن ار ناشدوح یاهرسپ هک

 یشوماخ زا ریغ ارم شهاوحن نيا یلو «دنیامن هریغ و یسدنهم و تبابط لیصحت

 هجراح کلامم هب رگا و دننادیمن هجراخ هنسلا نم ع ابتا ًاثلاث .دندادن یباوح

 نابز دیاب لوا هک اریز ؛دنزومایب ار یلمع عیانص هک دوب مزال اهتدم « دنتفریم
 اذهل . دنیامن ک رد هدش هتشون هحراح نابز رد هک اریمولع دنناوتب ات دنیامن لیصحت

 دوب ناتسودنه رد ًالبق هک ناخن دمحم ناطلس دوخ یشنمریم تسایر تحت هرادا نم

 رد لباک رد هک هحراخ نامدرم رگید و اه سیلگنا مامت هب و مدومن * سیسأت

 طسوت هب ار دوخ ضیارع هک مداد لمعلاروتسد « دندرک یم راک هریغ و اه هناخراک

 ینضایر مولع و عیانص بتک روک ذم هرادا رد . دنراد هضرع نم هب روک ذم یشنم ریم

 رد هرادا نيا زا مه یا هبعش و دوشیم همجرت یسراف هب هریغ و کیزیف و یمیش و

 اهنآ زا یضعب و هدش هنجرت *باتک نیدنچ الاح ات . دومن مهاوخ حوتفم ناتسودنه

 . دهدیم نطو ناناوج لیصحت هب کمک هک تسا هدش رشن و مبط

 مولع لیصحت تهح هب اپورا هب هک نایقرشم زا یضعب نم لایح هب ًاعبار

 تاداع « دنیامن باستک | ار اپورا نامدرم تیلباق و تلیضف هکنیا ضوع هب ؛ دنوریم

 لمح دوخ اب و دخا اهریغ و رامق و تارکسم برش لثم ار اه ییاپورا همیمذ

 .مروآ یم هجراخ زا نیملعم ناتسناغفا یلاها هکنیا ضوع هب ارج :نتم رد -*

 ثادحا :نتم رد ۳

 بتک :نتم رد ۳

۷ 
* 

۷ 
#۷ 



۳۰۲ 

 یقاب مه دوخ یبهذم دیاقع رب *اهنآ رثکا و دنیامنیم دراو دوحخ نطو هب و هدومن
 ار دوخ نطو ناناوج هک تسا نیا هنالقاع راک نم داقتعا هب تهج نیا زا . دننامیمن
 ساسا یتکلمم ردیملع چیه ًاسماح .میامن تیبرت دوخ تراظن تحت
 . دوش لیصحت تکلمم دوخ لها نابز اب روک ذم ملع هکنیا زج تشاد دهاوخن یمکحم

 راک هک مشابیم دوخ نطو یلاها ندومن کیرحت لوغشم نم هیلاح تلاح رد ًاسواس

 یدوز ره هب هجراخ نیملعم هک مراد رارصا زین و دنزومایی ًالجاعو یبوح هب ار دوخ

 زا دنشاب هتساوخ یتقو کی رگا ات دنیامن میلعت ار اهنآ دشاب نکمم هک یبوح و
 . . دنشاب هتشادنیمیب نم زا دنورب ناتسناغفا

 هحراخ نامدرم ریاس و اهیدنه و اهسیلگنا اب هک ییاهدادرارق رد

 یصحخرم ناشدوح ناطوا هب تعجارم تهج هب هک منک یم جرد ار طرش نیا مهدیم
 زا دنناوتب دوح نیملعم تراظن نودب اهنآ یاهدرگاش هک یتقو ات تفای دنهاوخن

 هک اریز « دراد یبوخ رثا هجراحخ نیملعم تهج هب طرش نیا و دنیآ رب دوح راک ٌهدهع
 دوح ناطوا هب تین اب دنناوتب نآ مامتا زا دعب هک دنتسه یعاس دوخ لمع ماجنا رد

 ریبدت نيا زا نم نطو یلاها هک مرادیم راهظا فعش لامک اب و دنیامن تعحارم

 نیملعم تامیلعت تحت هک ار هددعتم تارادا هک یروطهب « دنا هدرب هدایز هدیاف
 . دنربب شیپ زا ًالماک ناشدوح العف تسا هدوب هجراح

 ناتسناغفا فرح و میانص باب رد -۱

 لوا هکنیا نودب صخش هک تسا لقع فالحن یلیح هیور نیا هک منادیم نم

 لقع زا رود نینچمه .دیامن ع ايتبا ار لیف دوح «دنک رضاح ار لیف ُناخ و کاروح
 ةعتما و هناخروق و هییرح تاوادا نتخاس تهح هب اه نیشام بابسا ندومن ع ایتبا تسا

 نیشام و دوش یم هتحاس اهنیشام رد هک ار یتاموزلم . دوش هیهت هکنآ زا شیپ یتراجت

 تکلمم یعیبط تالوصحم زا هک مدوب لیام یلیح اذهل . درادیم ریاد ًالاصتا ار اه

 اهنآ زا یرثکا :نتم رد - *
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 ۱ و دیآ یم مهارف هفلتخم تاقوا هب نم تکلمم رد هک ییاهگنج ببس هبو ددرگ رسیم

 مشاد مزال الجعم هناخروق و هحلسا نم و دوشیمومع گنج یتقو کی هک دوب نآ میب

 و برس و گنس لاغذ و نهآ ندروآ نوریب تهج هب اهنیشام هک متساوحیم زین و

 زا رتشیب بابسا نیا یلو «میامن ع ایتبا «ناتسناغفا نداعم زا رگید تایندعم و سم

 هکنيا زا لبق اذهل . .تشاد مزال لوپ مهدب مناوتب دوخ تلود حراخم رياس زا نم هچنآ

1۱0 

 .مدومن

 نغدق ًاجردتم جراح زا ار تامزاول هنوگ نیا ندومس دراو لاح ره هب
 هچ و تایندعم زا هچ ار ناتسناغفا یعیبط تالوصحم هدروخ هدروح و دومن مهاوح

 شدوح عقوم رد تالوصحم باب نيا رد و مناسریم فرصم هب رگید تالوصحم زا

 یتقو هک ما هتشاد روک ذم ار هرقف نيا رگید هوزج رد .دومن مهاوخ نایب احورشم

 رد مردب تاحناحراک مرد ار دوح تاقوا «مدوب رفنتم نتشون و ندناوخ زا مدوب لفط

 نآ رد نم یناگ دنز هناددجم قایتشا و متشادیم فورصم تاح هلمع اب ندومن راک

 یرگنهآ و یراجن و یرگ هتخیر و یزاس گنفت و ییانب لمع هک دوب نیا طقف «نامز
 یبابسا ره و مدُش رهام یبوخ هب عیانص نيا همه رد و مزومایب ار رگید یاهراک و

 نودب «(مزاسب دنتعناسیم اهداتسا هک یبوح نامه هب دوخ تسد هب متسناوتیمار

 یدحا ٌهناعا نودب هک گنفت ٌهلول ود مهاوخب یتناعا هناخراک تاح هلمع ریاس زا هکنیا

 لیاوا رد مالک لصاح .تسا دوجوم لباک رد لاحلا «ما هتخاس رخ آ یلا لوا زا

 ۱ .مدوبن رگید تعنص هب لیام میانص نیا زا ریغب مرمع

 ار دوحخ تغارف تاقوا ؛متشاد انکس هیسور کاح رد هک ینامز رد

 رد .میامن لیصحت تفرح و میانص زا دشاب نکمم ردق ره هکنیا هب مدومنیم فورصم

 نیا رد .متخومآ ار هریغ و یراک بیهذت و یراک انیم و یرگرز راک تقو نآ

 یکی مسا هک نم ةيلاح تاجناخراک یاهداتسا زا رفن هس هک مرادیم راهظا عقوم

 مسا و تسا زاس گنفت و نامز یکی مسا و تسا یراک ناهوس ُهناخراک سیئر و مالغ



) ۳ 

 نیا هک دنشابیم یصاخشا هلمح هل زا .تسا یرگنهآ ةناخراک داتسا و فحن یک.
 همه یماسا مناوت یمن درادن شیاجنگ اجنیا رد نوچ . دنا هتخومآ نم هب ار میانص

 .مراگنب ار دوخ نیملعم

 هحلسا هکنیا تهح هب ًالوا ؛مدومن سولج ناتسناغفا تخت هب هکنيا زا دعب
 یضبب ًاروبجم مدوب تفرح و میانص هب لیام یلیخ هکنیا تهج هب ًایناث « دوب بایمک

 هک مدومن ریاد رگید یاهزیچ زا رثکا و گنفت نتخاس تهج هب یتسد یاه هناخراک
 هک راخب هدیاف و ردق زا نم . درک یمن راک راخب هوق هب اه هناخراک نیا زا کی چیه
 متسنادیم و هدوب رضحتسم ًالماک « دنا هدرک عارتخا نامز نيا ملع بحاص نامدرُم

 تناعا هب ار دوح ؛يبرغ رادتقا نیا «یمظع یایناتیرب لثم یوق و گ رزب یاهتنطلس هک
 تکلمم یلیح «ناتسلگنا الاو دنا هدومن لیصحت دوح هعیس و تراجت و راخب هوق
 ییالط و ساملا ندعم روک ذم تکلمم هک منادیم نیقی روطهب و دشابیم یکچوک
 تراحت و میانص هب هتسب ناشتنطلس رادتقا و ناشتلم تیهافر و تک رب ببس درادن

 ۱ . دشابیم اهنآ

 تامحز ؛متسنادیم ار دیدج یاهنیشام ردق هک ینعم نیا دوجو اب
 تهح هب یدنلاور هب هک ینامز *ق .ه ۱۳۰۲ هنس ات هلخاد و هجراخ یاهترارمو
 ناتسودنه یارفنامرف نامز نآ رد هک ؟نیرفد درال مع اب دنمشناد تسود تاقالم
 فوطعم میانص فرط هب فافک ردق هب ار دوحخ هجوت متسناوتن * 2*مدوب هتفر «دوب

 و موریز ویسم شمسا هک ار یوسنارف سدنهم رفن کی تقو نآ رد ات .مراد
 دندومن یفرعم هدروآ نم دزن هدوب یکیرتکلا غ ارج و نیشام و بابسا رادراک رس ۱

 و کا سده قارچ دام يعالطا اپ رایشوه خش هک
 ار وا اذهل . دراد دایز هبرجت ًامومع عیانص و یسدنهم باب رد هک مدش تفتلم نکیل
 لباک رد تاجناخراک ۰ ؛اپورا هیلاح عضو هب هکنيا هدارا و لایح هب «مدومن مدختسم

 رد مه الاح و تسا شخب میرک وا مسا هک ار یدنه رفنکی سدنهم نیا. .میامن ثادحا

 ۱۳۹۳ شم رد #۲

 0۲10([۳0  نیرفود درل -

 مدوب هتفر ناتسودنه :نتم رد - ولو
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 .دروآ دوح اب دوب رهام یکیرتکلاغ ارچ یاهراک زا و دشابیم لباک

 .دیدرگ نم مدختسم یسدنهم تمس هب هک دوب ییاپورا لوا موریز ویسم
 میانص یاهنیشام تسرهف نم «وا فقوت نییح و دوب لباک رد یلیلق تدم هیلاراشم

 و هنگنمو یبیک رت و یقبثم و یطارح یاهنیشام زا یدودعم هدومن هظحالم ار هفلتخم

 هوق یاراد هک نیشام ددع هس و یرگ هتخیر بابسا تسد کی اب یبدحم و یعاطق

 یاهنیشام زا هاگتسد دنج زین و «مدومن باختنا  دشاب هدوب بسا هد و تشه و شش
 و تالآ نیا مامث تمیق متساوح راک ندومن ع ورش تهح هب مه رگید کچوک

 و دصکی لداعم «متشاد مزال رصتخم ةناخراک نيا ندومن ثادحا تهج هب هک اهنیشام

 هب هک مداد یصحرم موریژویسم هب . دشیم ناتسودنه هکس هیپور رازه کی و لهچ
 تنواعم تهح هب سدنهم مه رفن دنج زین و دیامن ع ایتبا ار بابسا نيا هتفر داتسودنه
 «دنشاب هتشاد لماک تراهم اهراک هنوگ نیا هب هک یدنه رگ راک رفن دنچ و دوح
 . دنیامن رضاح ندرک راک تهح هب هدومن بترم ار بابسا نیا هک دیامن مادختسا

 ریاس و ناداتسا زا رفن ود و تسیب «هتکلک هب دورو زا دعب موریژ ویسم
 و اهرگ راک . داتسرف لباک هب اهنیشام و اهبابسا اب ار اهنآ هدومن مدختسم ؛ اهرگ راک

 یربخ چیه مویلا ات و دشن رادیدپ شدوح موریژویسم یلو « دیسر لباک هب اهنیشام
 و داد خر هقاو هچ وا تهج هب هک میامن موعم هک متسناوتن و هدیسرن نم هب وا باب رد

 . دومنن تعحارم ارج

 هب طقف هن . دوبن نایم رد یسدنهم و هداتفا راکیب لباک رد اهبابسا و اهنيشام

 «دوب هتفر نایم زا هک اهنیشام و اهبابسا نیا ندومن غ ایتبا یارب هک یهاوخنت تهح

 لایخ و دندرک یم دنخشیر نم هب نم تلم هک دوب نیا نم فسأت هکلب «(مدوب فسأتم
 دنوادح یلو « دوب مهاوخ زحاع رصتخم هناحخراک نیا ثادحا زا هک دندومنیم

 .نیرباصلا عم هللا نا :تسا هدومرف

 دیدرت ار دو لایحخ «مدش ممصم یراک هب هکنيا زا دعب مدوبن یصخش نم
 «ناتسودنه یامرفنامرف رابرد هب هک ناخ دمحمریما لارنژ دوخ ریفس هب اذهل .میامن

 هدومن ادیپ ار رگید سدنهم رفن کی تسا نکمم هلیسو ره هب هک متشون تشاد تماقا

 الاح هک نا دمحم ناطلس شدوخ یشنم طسوت هب روک ذم لارنژ . دیامن مادختسا

 هب فورعم الاح هک ار نياپ رتسم «یسیلگنا سدنهم رفن کی « دشابیم نم یشنمریم
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 . داتسرف لباک هب ناخ دمحم ناطلس هارمه هب هدومن مدختسم تسا نیاپرتلاس رس

 لارنژ هب نم .دیدرگ لباک دراو .م ۱۸۸۷ ؛نس لیرپا هام لیاوا رد نیاپ رتسم

 دوخ روضح هب ار وا هک ناخ دمحم ناطلس ضوع هب هک متشون ناخ دسحم ریما

 . دیامن ررقم دوح ءاشنالاراد تهج هب رگید یشنم رفن کی ما هتشادهاگن

 ندومن انب تهج هب و دشابیم جنک ملع هب فورعم هک نیمز هعطق کی
 روک ذم یضارا هک اریز «مدومن باختنا تشاد تبسانم ؛اهکیرباف و تاحناح راک

 و لوح رگید یاهنیمز زا یضارا نيا و دشابیم رهش هب لصتم و لباک رهش زا جراح

 رظنم هطقن نيا و دوب ملاس مه اجنآ یاوه نیا رب هوالع . دوب رت میسو اجنآ شوح
 و راخب یاهگبد و اهنیشام ام تهح هب هک دوب یرهن نآ فرط کی و تشاد یبوح

 هک تشذگ یم لباک دور «نیمز نیا بیشن فرط هب و دناسرب بآ هناخراک رد هریغ

 . دربیم ار تاخناخراک بالضاف مامت

 بو دربب روک ذم لحم هب دوخ اب ار نیاپ رتسم هک مداد مکح یشنم ریم ه

 ای دراد تبسانم تاجناخراک تهج هب روک ٌذَم نیمز هعطق ایآ هک دنهدب عالطا نم

 تاقدص ندادو کین تعاس تهج هب نیمجنم اب ندومن تروشم زا دعب هصالحن . ریخ
 یانب (.ق .۰ ۱۳۰4 -) ۱۸۸۷ هنس لیرپا هام خیرات هب « اه ینیریش میسفت و ارقف هب

 بابسا و یطارخ بابسا تسد دنچ «نیاپ رتسم . دش هتشاذگ تاجناحخراک ترامع

 ع ایتبا موریژ ویسم هک *یتسد نیشام دنچ اب یبدحم و ییعاطق و یبیک رت و یقبثم
 لیوحت ار اهنیشام هیلاراشم هام دنج فقوت زا دعب .تعادنا راک هب « دوب هدومن

 هام هدفه تبیغ زا دعب و تفر ناتسلگنا هب هتفرگ یصحرم هدومن یدنه یاهرگ راک

 زا تاعالظا ندومن لیصحت هب هیلاراشم تدم نیا فرظ رد هدومن تعحارم لباک هب

 نآ رد و دوب لوغشم ًالماک « دشیم ثادحا لباک رد دیاب هک هزات یاهنیشام مضو

 مادختسا لاس نآ زا و مدومن مدختسم ار یسیلگنا سدنهم رگید رفن ود نم تقو
 راک نیا رد و مدومن ع ورش هددعتم یاهراک تهج هب مدوخ تلود رد ار.اه سیلگنا

 زا ار رگید یاهراک و یسدنهم هک مراداو ار دوحن تلم هکنيا ًالوا «متشاد دوصقم ود

 اب ار دوخ تلم ًایناث .دنزومایب دنتسه رهام مولع هنوگ نيا رد هک اه سیلگنا

 یتسد یاهنیشام :نتم رد - *
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 اهرطاح زا تسا هدوب هقرف ود نیا نیب هک یمیدق ترفن ات میامن سونأم اه سیلگنا

 یکی ناشضارغا و دنشابیم رگیدکی تسود «تلود ود نیا هک اریز «دوش وحم
 مهارف نم تنطلس نامز رد هک ار یتایقرت «سیلگنا تلم هک مدوب لیام زین و تسا
 ناتسناغففا تلم هناتسود راتفر . دنیامن ع امتسا ناشدوخ نانطرمه نابز را دیا یم

 هک دیامنیم تباث «دنا هدمآ لباک هب هک ثانا و روک ذ زا اه سیلگنا مامت هب تبسن

 رد و میتسنادیم دوح نمشد هک میدیناسریم لتق هب تلاح نآ رد طقف ار اهنآ
 نامهم هنوگ ره « دندوب نم مدختسم ناتسناغفا تلم هدیاف تهج هب اهنآ هک یتاقوا

 . دندومن هناتسود راتفر اهنآ هب تبسن و دش هدروآ لمع هب اهنآ زا مارتحا و یزاون

 بیبط ارایموا رتسم « دمآ لباک هب نیاپ رتسم زا دعب هک یسیلگنا نیمود
 رد و دزاسب نم تهج هب نادند تسد کی هک دوب هدمآ هیلاراشم . دوب زاس نادند

 دوب هدرک هنیاعم لباک رد هچره ناتسودنه هب تمجارم زا دعب .ع ۱۸۸۷ هنس رحاوا

 .تسا هتشاد راهظا لیذ رارق هب رطاوخ بیط و بحعت لامک اب

 یصخش یاهراک مضو مدرک هظحالم نم هک اهزیج نیرت بیحع زا یکی»)

 .دربب شیپ زا دوبن لکشم و بعص وا تهج هب یرما چیه هک دوب داتسناغفا ریما

 .دوب رضاح اهنآ زا تایدعت عفر و دوخ یایاعر تاملظت یافصا تهج هب هشیمه

 تسد رد هضیرع هداتسیا نامغپ هار رد ینزریپ « دوب هتفر شدرگ هب یزور هکنانچ
 هدمآ شیپ « دومن هراشا هفیعض هب هتشادهاگن ار دوخ بسا ولج اروف ریما تشاد
 یتدم ات و درک وا زا تالاوئس یضمب هدومن هظحالم تقد هب دوب هتفرگ ار وا هضیرع
 و ترسم لامک اب ار هزوجع هدومن ملکت وا اب تمیالم و تمحرم تیاهن اب

 هدومن تبحص نم اب هیلام تامحز باب رد ریما مه یزور «هدومن صحرم یدونشوح
 هنازعن هب دوخ لیم هب نم تکلمم مدرم ار تایلام مبر کی طقف هک دندومرف

 موس تمسق .میامن لیصحت لدج و گنج هب دیاب ار رگید عبر کی و دنزادرپیم

 ار مراهج ٌهصح « دوش یمن نم دیاع ًادبا یلو ؛موریم نوریب تیعر وهسیک زا هچرگ |
 « . دنهدب صخش مادک هب دننادیمن مدرم

 کی .تشاذگ ناتسناففا هب شدوح نتفر زا دعب یراگ دای کی ارایموا رتسم
 نادند تعنص هک مدرپس وا هب دوب قحلادبع یفوص شمسا هک ار رایشوه رگ راک رفن

 هب و الجعم ار تعنص نیا رگ ا هک مدومن دیدهت ار قحلادبع یفوص و « دزومایب یزاس
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 زا لبق هیلاراشم دوب مزال هک اریز ؛ دومن مهاوخ تسایس ًالماک ار وا ؛ دزوماین یبوح
 یلوط و دیامنب دشاب هدومن لیصحت ار ملع نيا دورب لباک زا «ارایموا رتسم هکنیا

 تسایس زا هکنیا بیس هبًاوا تحوم  ًالماک ار تعنص نیا هیلاراشم هک دیشکت
 نیا اذهل . دروخب همدص وا درگ اش هک تساوح یمن اریموا رتسم انا «دوب فیاخ
 دیاش .تعومآ وا هب ًالجعم ار یزاس نادند لمع هدومن اراوگ دوخ رب ار تمحز
 رد موزل زا رتشیب ار وا تساوع یمن ارایموا رتسم هک دوب نیا مه رگید لیلد

 .میامن فیقوت ناتسناغفا

 ندیشک عضو و یزاس نادند مه ار رگید رفن نیدنچ قحلادبع یفوص
 هدش مدرم تحار بابسا یلیح هرقف نیا و تسا هتخومآ هدیدح تالآ اب نادند

 دندوب روبجم « دندشیم راتفرگ نادند تمحز هب هک یتقو مدرم ًاقباس هک اریز ؛تسا
 هب راختفا یالط ناشن «مدومن صحرم ار ارایموا هک ینامز .دنورب هحراخ کلامح هب

 .مداد وا هب رگید تاماعنا هوالع

 یرصتخم یاه هناخراک یلباک و یدنه یاهرگ راک ؛نیاپ رتسم بایغ رد
 هداد تعسو تاجناخراک رد لاس هب لاس و دنتشاد ریاد مدوب هدرک ثادحا هک ار

 و تسا هدش ثادحا مه دیدج یاه هناخراک ؛تسا هدش مزال هک یتقو ره و دش

 ینیترام یرنه یاهگنفت نتخاس تهج هب روک ذم تاجناحراک رد هدش ع ایتبا اهنیشام

 بوچ یاهنیشام تاجناحراک نیا رد . دش بصن یزاس گنشف و ( رپ لغب) ردیانس و

 راک هدومن ع ایتبا ار لیذ یاهنیشام ًالعف . دش هتخاس یراجن راک ماسقا تهحن هب یرب

 .ما هتشاذگ

 اه گنفت ریاس و ینیترام یرنه یاهگنفت تهح هب یزاس گنفت نیشام

 «اهپوت ندرک رادخر و ندومن خاروس تهح هب نیشام «یطارح گ رزب یاه نیشام

 شکچ «راخب یاهگید اب بسا دص هوق هب راخب بسا ندرک هریخذ تهح هب نیشام

 و یزود شفک نیشام ؛نآ یاهگید اب دنک یم تکرح راخب هوق هب هک گ رزب یاه
 «هنگنم یاهنیشام «یزیر ممش و یزپ نوباص و یزاس توراب تاجناخراک «یحارس

 و یغابد یاهنیشام «هریغ و شک قرع یاهنیشام «هناخبارض تهج هب هکس یاهنیشام

 یاههروک ؛ینابغاب و تعارز بابسا نتخاس تهج هب اهنیشام ؛مرج ندرک گنر

 و گ رزب یاهبوت نتخاس یارب تازلف و نداعم یاهگنس ندومن بآ تهح هب ینیشام
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 نیشام «گنشف تهج هب ینشاچ و ریشمش نتخاس تهج هب اهنیشام «یرگنهآ تایلمع
 هراپمخ تهج هب کجنران نتخاس و نتخیر تهج هب نیشام «گنشف ندومن رپ تهج هب
 .هقرفتم یاهراک یارب رگید هددعتم نیشام «گ رزب یاهیوت و

 رب و ع ایتبا دوشیم عارتخا هزات هک ییاهنیشام زا هلاس ره موزل بسحرب ۱
 «مدومن ح وتفم ار تاجناخراک و اهکیرباف نیا هک ادتبا رد .میازفایم اهنآ دادعت

 یب یلکب هدیدج تالآ و تاعارتحا زا نم تلم .دیدرگ نم راجد یدایز تالاکشا

 یلثم مقوم نيا رد . دنتشاد تفلاخم هزات تامادقا نيا زا تهج نیا هب و دندوب عالطا
 نيا هزادنا هچ ات باب نیا رد مراد رهاظ دوخ باتک ناگ دننک هعلاطم هب ات میوگ یم
 ۱ . دنتشاد تلاهح مدرم

 یکی «متفریم یدنپلوار هب هک ینامز (.ق.۰ ۱۳۰۲ -) ۰۶ ۱۸۸۵ لاس رد

 «دوب هدرک رضاح نم سکع نتعادنا تهج هب ار دوخ یساکع بابسا ءاه ساکع زا

 دوحخ تسد ود ره هدیود ًاروف « دوب یشاب یجوباق هک نم رابرد یاهرک ون زا یکی

 باوج « دوب یتک رح هچ نیا مدیسرپ وا زا .ت تشاذگ یساکع بابسا خاروس یور ار

 هب مدآ نیا هک دشابیم دیدح یاهپوت زا یکی نیا دینادیمن امش موش تنابرق داد
 تلاهج زا تبلق هک دیفس شیر متفگ مدیدنح یلیح .تسا هتفرگ هناشن ءامش فرط

 ار یساکع بابسا هراچیب نیا ایوگ . دریگب ارم سکع صخش نیا راذگب تسا هایس
 هح رگا .تسا زیج هچ نیا تسنادیمن تهج نیا زا و تسا هدوب هدیدن زگ ره ًالبق

 نیا ک رت مدش روبجم رخآ یلو ؛تسا یبابسا هچ نیا میامن حیرشت مدرک یمس
 .میامنب ار حیضوت

 ماسقا هب باب نیا رد نم یایاعر «مدومن حوتفمار تاجناخراک نیا هک ادتبا
 یتسد راک میانص هک متسین قوبسم زونه نم دنتفگ یم « دندرک یم اهوگتفگ هفلتخم
 مهتم دندوب ررقم تاجناحراک رد هک ار نیرومأم و تسا رتهب «ینیشام یاهراک زا
 «اهنیشام ندومن ع ایتبا ٌةناهب هب دنهاوخیم « دنتسه تلود نمشد اهنیا هک دندومنیم

 یلیح اهتفلاخم نيا زا و هدوهیب یاهفرح نیا زا نم . دنتسرفب هحراح هب ار تلود لوپ

 باختنا دوخ تهح هب هک یهار نتفر رد ار دوح مزع همه نیا اب یلو «مدش هتسح
 و اهگنفتو اهپوت نیمه رگا هک متسنادیم بوخ هک ارچ «مدادن تسد زا مدوب هدرک

 نودب نم تلود یاقب مشاب هتشادن « دنربیم راک هب لود ریاس هک هیبرح تاودا رگید
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 نایدعتم ٌهلمح زا ار دوخ تکلمم مناوتیمن و دوب دهاوخن نکمم نارگید ةهلخادم

 ۱ .میامن تظافح یحراح

 ندومن ع ایتبا رد هک یتاجارحا نيا زا ات دیشک لوط یتدم هک تسین کش

 هدش هداد یتلود هنازخ زا فازگ غلابم نيا مدومن لصاح یرمث مدوب هدرک اهنیشام

 حرح اهکیرباف و تاجناحنراک هب هک هحو نیا عفانم هک متشاد رظن رد هشیمه و دوب
 و مدوبن سویأم یلو ؛ دوشیم اهردقج مرادن اهنآ زا یلصاح اهتدم ات و تسا هدش

 و مدیرخ یم مهدب لوپ متسناوتیم نآ ع ایتبا تهج هب هک نیشام ردق ره هلاس ره
 زونه و مدومنیم ثادحا اهنآ تهخ هب هزات تاجناحخراک دشیم دایز نیشام ردقره
 تکلمم میانص و تراجت هک تسا هدش نیا هجیتن و متسه راکنیا لوغشم هلاس همه مه

 .تسا هدش دایز و میسو یلیحخ,نم

 ار اهنآ ردق و مدوب عیانص و اهنیشام قاتشم هشیمه هک ار ادخ منک یم دمح

 و تسا مزال دالوف ندیرب تهج هب دالوف نتشاد هک مدوب قوبسم و متسناد یم الماک
 یاراد دیاب ؛مگنجب دشاب یواسملاب نام یاوق هزادنا هک ینمشد اب مشاب هتساوح رگا

 : دیوگ یم یدعس هکنانج دشاب هدوب لباقم فرط ٌهحلسا لثم هک مشاب دیدح ةحلسا

 هرک هجنر ار دوخ نیمیس دعاس درک هجنپ وزاب دالوف اب هک ره
 قارپ ای هحلسا نالف هک دنتسنادیمن نم یاهرگ راک یتقو ره تهح نیا هب

 ششوک و نم لمعلاروتسد لیاسو هب و متخومآ یم اهنآ هب مدوخ «دنزاسب روطچار
 هب مراد راهظا هددعتم تارقف باب نیا رد مناوتیم و دندش بایماک هرحالاب ناشدوح

 :میامنیم ناب ار هرقف ود کی ؛حیضوت تهج
 درال تموکح نامز رد (.ق.۰ ۱۳۱۱/۱۳۱۰ -) ۰م ۱۸۹۳ لاس رد

 فیقوت ناتسودنه رد ارم سیکچاه یاهپوت «ناتسودنه قباس یامرفنامرف *دودسنل
 رد هنومن هکنیا نودب اهپوت مسق نیا نتحاس هک دنتشاد راهظا نم یاهرگ راک . دندومن

 و حرش هک مداد مکح مدوح یشنم ریم,هب نکل ؛تسین نکمم میشاب هتشاد تسد
 یسراف هب یسیلگنا زا نم روضح هب ار سیکچاه پوت تاعطق هزادنا و هشقن و لیصفت

 روبزم پوت هفلتخم تاعطق مضو و رطق و ضرع و لوط روک ذم یشنم . دیامن همجرت

 1۵0500۷06 نوادزنل درل - *
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 مامت و دیسر مامتا هب وا ةعجار راک هک یتقو « دادیم نم هب هتشون یسراف رد ار
 یاهداتسا همه هک مداد مکح تقو نآ « دومن یلاح نم هب یسراف رد ار تاحورشم

 هک مداد لمعلاروتسد اهنآ هب . دنروایب نم روضح هب ار یلباک و یدنه یاهرگ راک
 زا ار روک ذم تاعطق هکنیا زا دعب . دنزاسب بوچ زا مسق هچ هب ار پوت تاعطق مامت
 یبوح هب رگیدکی هب فلتخم تاعطق میدید میدومن ناحتما ار اهنآ « دنتخاس بوج

 زا هکنیا لثم هتخاس یبوچ یاه هلولگ. ناحتما تهج هب نآ زا دعب . دوشیم لصو
 روطهب تاناختما نیا نوج .متعادنا یبوچ اهپوت زا « دنزادنایم یلصا یاهپوت"

 نتخاس رد هک یزلف نامه زا یپوت روک ذم هنومن زا مداد مکح «دش تباث هاوخلد "

 .دنزاسب دنربیم راک هب سیکچاه پوت
 یدوحو اب .میدش بایماک یلصا پوت لثم پوت نتخاس رد هقیقحلا یف و

 روک ذم پوت زا و میتشادن تسد رد رگید هنومن یبوچ پوت هنومن نامه زا ریغ هک
 ریم زا تقو نآ ؛دمآ نوریب راک زا بوخ یلیحخ میدومن ناحتما هتعادنا هلولگ

 اب هیپور رازه هدزاود زا و مدرک دیجمت هدومن نانتما راهظا ؛اهرگ راک و یشنم
 .مداد ماعنا ؛ اهتعلح

 تلود بناح زا شدوخ ترافس یازجا اب دنارودرمیترومرس هک ینامز رد
 هک ییاهیوت و دوب هدش هتخاس لباک رد هک یپوت نیمه دش دراو لباک هب ناتسودنه

 روص و اه هشقن روط نیمه هب دنراذگب قرف دنتسناوتن دوشیم هتخاس ناتسگنرف رد

 رد هدرک همجرت یسراف هن ار اهنآ لیصافت مامت و لمعلاروتسد مدومن هظحالم ار
 اهپوت نیا تهج هب یلو «میدش بایماک «گنیتاک ورین دراگ و مسک ام یاهپوت نتحاس
 .میتشاد تسد رد مه هنومن

 نتحاس هب ناتسناففا رد رفن رازه دصکی زورما هک منک یم دمح ار دنوادح

 رگید یاهراک زا رثکا و نداعم یاهراک و فرح و میانص و تارامع و اههار
 دیامنیم تباث ینعم نيا و ما هداد حاور نم ار اهراک همه نيا هک دنشابیم فورصم
 نیا مامت هک دنک یم تباث زین و تسا هدش لصاح یقرت ردقچ نم تکلمم رد هک

 لوفشم لفاوق ندومن تراغ و یقیرطلا ع اطق و یدزد هب هکنیا ضوع هب صاخشا
 رد اهنیا . دنیامن لیصحت دیفم یاهراک نيا زا ار دوحخ تشيعم دنناوت یم الاح « دندوب

 ناشتفرشیپ یمسق رههب ار دوخ تشیعم بابسا دندوب روبجم « دنتشا دن یلغش نامز نآ
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 ام ریپ شیامرف بو دنناطیش رکشل راکیبنامدرمهکنانچ دنیامن لیصحت «د

 ۱ ۱ تسادح تی ساک

 نم تکلمم تهح هب هک یدیاوف هک دننکن لایح دیاب نم فالحا و دالوا
 ببس میانص نیا هکلب ؛ دشابیم هیبرح تاودا نیمه نتخاس طقف تسا هدش لصاح
 کلامم هب تلاح نیا زا هک یلوپ .تسا تراجت تعسو و تکلمم لومت و دایدزا
 نم یایاعر رگا . دسریم فرصم هب ناتسناغفا دوخ رد الاح «تفر یم دیاب هجراح
 رشک | هک اریز « دنامیم ظوفحم هدش ردتقم و یوق مه تنطلس « دنشاب لومتم

 بحاص هک یصاخشا و تسا میانص و لوپ مدع هجیتن « دوشیم عقاو هک یتاشاشتغا
 نآ و نکن اهنآ لاوما هب هلخادم یسک هک دشابن لادح و گنج دنلیام اترطف دنزیچ
 یلیخ دیامن یرگ تراغ فرصار دوحخ تاقوا صخش هکنیا ضوع هب دننادیم تقو
 . دشاب لومتم تسا رتهب

 یاهلیم و کچوک کر حتم نیش ددع کی لثم مه رگید ماسقا یاهنیشام

 یاهپوت ندیشک تهج هب نیشام ددع کی و نهآ هار خسرف دنچ فافک ردقب ینهآ

 ۱ .تسا هدش هتشاذگ راک هب و ع ایتبا «نیگنس

 هب ادتبا رد .ما هدومن ثادحا مه نفلت بابسا و یکیرتکلا غ ارج ٌهناخراک

 اهراک نیا «ناتسودنه رد هک ار یلباک و یدنه یاهرگ راک زا یضعب راک نیا تهج
 ار اهراک نیا نورب رتسم .ق .۰ ۱۳۱۱ لاس رد .مدومن مدختسم دندوب هتخومآ ار

 .درب شیپ زا رگید یاهراک زا رتهب ار یکیرتکلا غ ارچ راک و داد یقرت رتشیب

 ناتسن اغفا هناخبا رض باب رد ۲

 هدوب لوادتم اهنرق زا هک میدق مضو هب هناخبارض راک نم تنطلس یادتبا رد
 برض دنشاب هتشاد ینیشام هکنیا نودب هتخیر تسد اب ار هکس ینعی دوب میاش «تسا

 خیرات و لباک ُ؛نطسلا راد برض نآ یور کی «لیاوا رد ناتسناغفا هکس . دندومنیم

 و یناشن رگید یلو « دوب هدش برض «نامحرلادبع ریما رگید یور و دوب لاس
 ار نیدلاو تلملا ءایض بقل ناتسناغفا تلم هک .م ۱۸۹۹ لاس رد اما .تشادن یتمالع
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 نیمه شفرط کی «تسا هدش برض نآ زا دعب هک یتاک وکسم مامت «دنداد نم هب

 لوپ .ما هدومن رایتعنا مدوح هک تسا یناشن رگید فرط هب و هدش برض ترابع

 .دشابیم هگنت و نارق و هیپور هرقن تاک وکسم و تسا یهاش ود و یهاش کی هایس

 یلباک تاح هلمع «دوب هدرک راک یتلود ُهناخبارض رد هک تامردکیمرتسم

 «نتفر زا دعبو دنزاسب مسق هچ هب ار تاکوکسم هنوگ نیا هک تحومآ ارم

 زا هزور ره .دندرب شیپ زا یسک تراظن نودب ار هناخبارض راک شیاهدرگ اش
 . دومن برض تلوهس هب لباک ةناخبارض رد ناوتیم هیبور رازه دص یلا رازه داتشه

 یاه هنگنم دنناوتیم دنیامنیم برض تاک وکسم هکنيا رب هوالع نم یاهرگ راک

 ناتسلگنا زا لوا هک ییاه هنگنم و بابسا ندروآ زا دعب و دنزاسب مه ار هناخبارض

 دوخ رد الاح زیچ همه .میامن ع ایتبا هزات بابسا میدشن ح اتحم رگید مدوب هتساوح

 . دوش یم هتحااس لباک

 ینیترام یرنه گنفت یاهگنشف نتخاس باب رد ۳

 هب گنشف و اهگنشف نیا ًاقباس مهدب حاور نیا تهج هب نیشام هکنیا زا لبق

 دشیم هتحااس مک یلیح اهگنشف نیا و دنتخاسیم تسد هب ار ردیانس یاهگنفت تهح

 تهج هب ار نتلدیم رتسم راک نیا یارب نیشام ندومن ع ایتبا زا دعب . دوب بوغرمان و

 هیلاراشم هک یعضو زا و مدومن مدختسم نآ سایقم و تالآ و گنشف نتحناس

 ارم یاهرگ راک هیلاراشم مدش فوعشم یلیع «درب شیپ زا ار راک هدش لوغشم

 و تالا و گنشف یسک تراظن نودب اهنآ دنناوت یم الاح هک تعنومآ بوح ردقنآ

 یاهگنشف و دنزاسیم هچراپ کی ار هیلاح یاهگنشف .دنزاسب ًالماک ار نآ سایقم
 رد هدش یلاح یاهگنشف ندومن رپ تهح هب دومن رپ هعفد دنج ناوتیم ار روک ذم

 طسب ندش یلاع زا دعب هک یگنشف .تسا هدش هتخاس صوصخم نیشام «لباک دوح

 وا لوا لکش و هزادنا هب ار روک ذم گنشف نیشام نیا « دوشیم حوعم و دنک یم ادیب

 رپ اددجم ار گشنف هتشاذگ ار هزات ینشاجیماج و ینشاج دعب و دزاسیم

 رد و دروآ نوریب ناوتیم گنشن رازه هد هزور ره لباک ةهناخراک رد . دیامنیم
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 . درک هیهت ناوتیم مه فعاضملاب موزل تروص

 (رپ لغب) ردیانس گنفت تهج هب گنشف نتخاس باب رد 6

 تسد کی هک یتقو یلو « دنتخاسیم تسد هب مه ار گنشف نیا ٌاقباس

 هب ار زدراودا رتسم «مدومن ع ایتبا گنشف نیا نتخاس تهج هب لامک و مامت بابسا
 گنشف نتخاس تهج هبار نتلدیم رتسم هک یروطهب ردیانس گنشف نتخاس تهج
 الایس ار هناخراک نیا درک مدختسم ار وا «مدوب هدومن مدختسم ینیترام یرنه

 هد فرظ رد هزور ره . دنربیم شیپ زا هجراخ تنواعم نودب یلباک یاهرگ راک ۱
 ناوتیمار ددع نیا « دوش مزال رگا . دوشیم هتخاس «گنشف رازه هد «تعاس
 .تحاس فعاضملاب

 وتشیپ و ینیترام یرنه یاهگنفت نتخاس تهج هب بابسا باب رد ۵
 ۱ هریغ و

 نیا «تشاد هدش هتحااس تسد یاهگنشف هک ییاه تصقنم نامه یلو « دش یم هتخاس
 رگم «دوب صقان یلیخ روک ذم یاهگنفت ینعی ؛ دوب تلاح نامه هب مه اهگنفت
 اذهل . دوب دودحم شدادعت مهنآ « دنتخاسیم رهام یلیخ یاهرگ راک هک ییاهگنفت
 رتسم .مدومن ع ایتبا ینیترام یرنه یاهگنفت نتخاس تهج هب لماک بابسا تسد کی
 درک یم راک مدید هناخراک رد ناتسودنه یتلود هناخروف رد هک ار ناریمک

 اهرگ راک «درب شیپ زا ًالماک ار دوخ راک هکنیا رب هوالع هیلاراشم .مدومن مدختسم
 و یزاس گنشن یاه هناخراک رد .دنزاسب مسق هچ هب ار یزیچ ره هک تخومآ ار

 دنچ تاحالطصا مه هریغ و وتشیپ نتخاس تهج هب تاجناخراک ریاس و یزاس پون
 نیرترایشوه هریغ و گنفت و پوت نتخاس تهج هب هیلاراشم نم داقتعا هب . دومن



۳۱ 

 لصاح یدایز ُهدیاف نم تلود وا راک زا .مدوب هدومن مادختسا هک دوب ینیمدختسم

 و دومن رهام ناشراک رد ار لباک نامدرم دوب نکمم هک یردق ره هیلاراشم .دومنآ
 یاه هلاسر و اهتسرهف و درک یم راتفر تبغر و لیم یور زا یلیح راک نیا رد
 نم هب هیبرح تاودا ماسقا لامعتسا و ندومن ناحتما و نتخاس باب رد صوصخم
 روک ذم تسرهف میامن ع ایتبا هجراخ نیک اک د زا ار بتک نيا دوبن نکمم نوچ « داد
 وا هب و مداتسرف ناتسودنه هب «ناخ دمحا یلو لینرک مدوخ ریفس دزن ار

 بسحرب و دیامن لیصحت ناتسودنه تلود زا ار روک ذم بتک هک مداد لمعلاروتسد

 بتک «مدومن ناتسودنه هجراخ روما ریزو زا مدوخ ریفس طسوت هب هک یشهاوخ

 .تسا هدش همحرت "یسراف هب اهنآ زا یضعب و لیصحت روک ذم

 المکم ینیترام یرنه گنفت هلول هدزناپ یزور هزات یاهنیشام نيا هلیسو هب
 ناوتیم ار اهنآ دادعت موزل تروص رد و دروآ نوریب هناخراک زا دوش یم

 ینیترام یرنه یاهگنفت نتحاس تهج هب طقف اهنیشام هچرگ | «درک فعاضملاب
 تهج هب ار اهنیشام نیا یزاس خر و یقبثم و یطارح بابسا یلو « دوش یم لامعتسا
 ضوع رد ینعی «تحنادنا راک هب دوشیم «اهگنفت ریاس و # دروفیمتل یاهگنفت نتحناس

 هب ار هرقن و الط تاک وکسم هناخبارض رد هکنيا لثم .دنراذگب هزات تالآ یضعب اهنآ
 **. دنزاسب دنناوت یم هدومن اه هنگنم نیشام نامه رد دنهاوخب هک هزادنا ره

 تاجناخراک و راخب گید و راخب یاههاگتسد باب رد ٩
 یزاس پوت و یرگنهآ

 تسد هب مه ار اهپوت «نیشام جاور زا شیپ مدومن نایب البق هکنانچ
 هب هک دوب کچوک یاههاگتسد مدومن  ایتبا لوا هک راخب یاههاگتسد و دنتحاس یم

 یسراف رد :نتم رد #

 .دروخیم هلولگ دنچ هک یگنفت -
 هجنانج :نتم رد -



۳۹۹ 
 هدح یلع راخب یاهگید اهنیا تهح هب دندومنیم لقن و لمح دنتساوحخ یم احک ره
 مدش روبجم اذهل .تسا هدوب ناشدوحخ وزح رد اهنآ راخب یاهگید نوج « دوبن مزال

 اب «دشاب بسا دص هوق یاراد هک راخب طبض تهج هب ار نیشام هاگتسد کی هک .
 هک یتقو نامه .مشاب هداد تعسو تاجناح راک هب ات میامن ع ایتبا نآ راخب یاهگید
 یزیر ممش و یزپ نوباص و هناخبارض تهج هب اه نیشام و یزاس گنشف بابسا
 تک ررح راخب هوق هب هک گرزب شکچ ددع کی تسا مال مدرک لایح مدومن ع ایتبا
 مزال راخب یاهگید ؛ اهنیشام نیا ةمه یارب نوچ میامن ع ایتبا راخب یاهگید اب دنک یم
 یرگنهآ یاهراک رگید و یزاس پوت یاه هروک و اهنیشام نیا تهج هب اذهل دوب
 مدختسم ار تراویتسا رتسم هب موسوم هدومزآ برجم یسیلگنا سدنهم رفن کی
 یلیح و دوب راک هبرجت و یلباق یلیخ صخش تراویتسا رتسم هکنیا رب هوالع .مدومن
 مدآ هچرگا «دوب مبط شوح و فیرظ تیاهن و راک هب لیام ًابلق و شک تمحز
 . درک یم راتفر کالاچ و کباچ یلیخ دوخ راک رد یلو « دوب یرمعم

 زا ار یلباک و یدنه یاهرگ راک و تعخادنا هار ار اهراک مامت هیلاراشم
 اهرگ راک نیا هک مفوعشم یلیحخ نونک | تحاس هاگ آ الماک اهنآ لامعتسا هقیرط
 زا یکی دنزاسب هصخش هب ار اه هروک و اهگید و اهنیشام دنناوتیم ناشدوح
 تناعتسا هب دشابیم راجن و مالس شمسا و یزاس بلاق هرادا رد هک لباک یاهداتسا
 نیشام لثم هنیع هب هک تحاس راخب طبض تهج هب یبوچ نیشام ددعکی رگید رفن دنچ
 هب . دنک یم راک بوح یلیخ روک ذم نیشام مدید «مامتا زا دعب نوچ دوب یسیلگنا
 تک رش نیشام نیا نتخاس رد هک ار یصاخشا مامت بجاوم تمدح نیا شاداپ
 اهتعلخ یضعب و ماعنا دقن هیپور رازه شش اهنآ هب زین و مدومن فعاضملاب دنتشاد
 و شاقن و مشق شمسا هک رگید رگ راک رفن کی قیوشت ثعاب ماعنا نيا نداد .مداد
 نیا .تخاس رگید رتکچوک نیشام هاگتسد کی هیلاراشم . دیدرگ دوب شک هشقن
 و نهآ تازلف زا هکلب دوب دوب هتخاس راحن هک یبوج نیشام لثم و بوچ زا نیشام
 نیشام هتعادنا یشتآ و بآ نم روضح رد مه نیشام نیا هب . دوب هتفاي بیک رت سم
 هب مه صخش نا هب . دروآ تک رح هب ار رصتخم یطارخ بابسا هاگتسد کی روک ذم
 یاهیوت نتخاس تهح هب اه هروک مامت الاح .مداد ماعنا دوب هدرک هک یرنه نیا تهج

 و تاک و کسم تهج هب هرقن ندومن بآ و اهگنس تازلف ندومن بآ تهج هب و گرزب



۳۱۷ 

 هب قلعتم هک اهراک ریاس و یرگ هتخير یاه هروک و راخب یاهشکچ نتشاد راک هب

 . دنیآ یمرب هدهع زا لباک یاهرگ راک دوح ار همه « دشابیم یرگنهآ

 هب و هنآ یاهراک تهج هب یلباگ و یدنه یاهرگ راک زا عقوم نیا رد

 زا رتشیب .میامنیم دیجمت نیاپ رتسم بایغ رد تاجناخراک نتشاد ریاد تهج

 هک اریز «دوب بیاخ ناتسناغفا زا دوب نم مدختسم نیاپ رتسم هک یتاقوا فصن

 رب هوالع . دورب ناتسلگنا هب دوب روبجم لباک ناتسمز دایز یدرس ببس هب هیلاراشم
 تسا هدومن نم هب مه رگید تامدخ یضعب نیاپ رتسم «تاجناخراک ندومن ثادحا

 .تشاد مهاوخ راهظا رگید عقوم رد اهنآ باب رد هک

 شکچ و گرزب یاهتیشام تالآ هک دومن دنهاوخ بجعت صاخشا یضعب

 و دراد لوط *یسیلگنا تیف تشه و تسیب هک پوت یطارخ بابسا و نیگنس راخب
 ناتسناغفا رد نهآ هار مدع اب ار اهنیشام لیقث تاعطق رگید و #؟گرزب یاهنجنا
 نکیل « دوب یلیح لقن و لمح تالاکشا هچرگ ا ؛تسا هدش هدروآ لباک هب هنوگچ

 .تشاد قوفت تالاکشا نیا ٌهمه رب نم مزع

 یشک قرع بابسا باب رد -۷

 (هقرتحم یازجا) رویک مود تاینملوف نتخاس تهج هبًاقباس هک لکلا
 دوجوم راک نیا تهح هب ینیشام دوب مزال رگید یاهراک و اهگنشف ینشاچ یارب

 و شمشک و روگنا ناتسناغفا رد نوج . دندومنیم ریطقت یتسد یلیلق ردق . دوبن

 یشک قرع ةناخراک کی رگا هک مدرک لایح « دیآ یم لمع هب دایز یلیخ نآ لاثما
 ع ایتبا ینیشام بابسا تسد کی ادهیلع .دوب دهاوحخ یتعفنمرپ راک «میامن ثادحا

 ؛تعاس تشه فرظ رد هک یا هزادنا هب مدومن رياد یشک قرع هناخراک کی هدومن

 تهج هب هناخراک هاگتسد کی زین دیامنیم ریطقت لکلا یرطب دصناپ و رازه کی

 ع رذ تشه ًابیرقت ۰

 3 راخب هناخراک -



۳۸ 

 دوب نیا تابورشم نیا نتحخاس زا دوصقم مدومن ح وتفم اهقرع رياس و ک اینک نتخاس
 . دوش هتخورف ناملسم ریغ ع ابتا هب اي دنیامن لمح جراح هب ار اهنآ ایهک

 *یوسیع یاه ینمرا زا یضعب «میامن ثادحا ار هناخراک نیا هکنیا زا لبق

 ار لغش نيا مه رگید نامدرم یدنچ زا دعب .دندومنیم یشک قرع «لباک میقم
  لوج دندیشک یم قرع دوع یاه هناخ رد فارشا و نایعا .دندومن رایتعا

 دنتحاسیم هک ارق شش « دنتشادنیملع چیه یه یشک قرع باب رد ناشیاهداتسا

 ناشحازم و دندشیم راتفرگ هددعتم ضارما هب اهنآ نیبراش هک دوب ینعم یب یردقب
 ار یصاخشا «تسا مالسا نید فالحخ تابورشم ندروخ هک ییاجنآ زا . دشیم لیلع

 زا .مدومنیم.تخس تسایس « دندیرحن یم و دنتخورفیم و دنتخاسیم تابورشم هک
 یلع ریش ریما نامز زا هک ار تابورشم ندروع همیمذ تاداع مدرم اه یریگ ولج نیا

 . دندومن ک رت « دوب عیاش ناح میظع دمحم رادرس و ناح ۱

 هدرک راک اه ینمرا تسدریز هک ار یلباک رگ راک رفن دنچ نآ زا دعب

 شک قرع رفن کی زا هک متشاد ررقم دندوب قوبسم میدق یشک قرع عضو زا دندوب
 .دنزومایب ار دیدج یشک قرع حیحص ٌهقيرط « دوب هگنس مار شمسا هک ودنه

 راک نیا ده زا یبوصهب یجراح نامدرمتراظن نود الاح نم یار راک
 . دنیآ یمرب

 یغابد ةناخراک باب رد -۸

 پوت نتخاس تهح هب اهنیشام ندرک ثادحا و ندومن ع ایتبا لوغشم هکنیا هب

 هب متشاد فوطعم ار دوخ هحوت ؛مدوب یتراجت بابسا نتعناس و عقوم یارب هحلسا و

 « دوش ناتسناففا لحخاد تالوصحم زا دیاب اهنیشام و تاحناحخراک نیا تاموزلم هکنیا

 یفقسا کی ره تاره و ورم «روباشین ؛ناتسیس «ناهفصا ؛یر یاهرهش رد . .م ۳( رد #

 تایح تاراشتنا «نیتسخن یلع همجرت « رلیم .م. و :میدق یاسیلک خیرات) .تشاد تنوکس "
 ۱ ۸۹ ةفص ۱۳۹۰ ؛یدبا



 ۳۹ص

 زا هک اریز «میامن لیصحت حراخ کلامم زا ار تاموزلم هکنیا هب میشابن روبجم ات

 هجراح کلامم هب لوپ راک نیا تهج هی هلاس همه هکنیا ضوع هب هلئسم نیا هب مادقا

 یقفعنم و دنمیم ناتسناغفا تکلمم دوح رد « دیامنیم لومتم ار جراح للم «هتفر

 . دوشیم هریخذ نامدوخ فورصم یارب هنازح رد « دوشیم لصاح هک

 لمع هب و نتخاس یارب هددعتم تاجناخراک دوصقم نیا تفرشیپ تهح هب
 یلیح هلئسم نیا هب تاقوا نیا .مدومن ریاد لباک رد *تامزاول هنوگ نیا ندروآ
 هب هک یتامزاول هنوگ نيا مامت ناتسودنه تلود یعقوم کی رد هک ارج «مراد هجوت

 «ناتسناغفا هب ناتسودنه زا ار اهنا ندومن لمح مزال هناخروق و هحلسا نتخاس تهح

 نتحاس تهج هب تاجناخراک نتشاد هک متفرگ تربع راک نيا زاو دندومن تعنامم

 هب ناتسناغفا دوحخ رد اهنآ تامزاول هکنیا رگم «تسا هدیاف یب ءاه بابسا هنوگ نیا

 تفرشیپ و تشاد میهاوخن حراخ للم هب ییانتعا هرقف نيا رد ام تقو نآ « دیآ لمع

 ره همظعم لود زا کی ره هک اریز « دش دهاوخ یدایز تعفنم ثعاب دوصقم نیا

 «ناتشناغفا هب ار جنرب و سم و دالوف و نهآ لمح دنناوتیم دنشاب هتساوخ تقو

 ۱ . .دنیامن نغدق
 تهج هب هک یبابسا مامت اذهل دوش دودسم تاجناحراک دیاب تلاح نآ رد

 سم نداعم ندومن راک برس و دالوف و نهآ ندومن بآ و یندعم تازلف حارختسا

 ار هدیدج تاعرتخم هک یتقو ره و مدومن هیهت دوب مزال گنس لاغذ و جنرب و

 دیاب هک تمیق رپ یاهزیج زا دوشیم هدوزفا تاجناحراک یقرت رب میامنیم لیصحت

 اههناخراک ردق ره دوب جامیت و مرچ « دشیم یرادیرح ناتسگنرف ای ناتسودنه زا :

 بابسا یلیح . دشیم رتدایز زورهب زور مرج فرصم دندرک یم ادیپ تمسو

 ندینادرگ تهج هب یوقیمرچ یاههمست و اهدنبرمک و اهشفک و هناخیوت یاه

 . دوب مال رگید یاهزیچ و بسا بابسا و قاری و اهنیشام

 نتخاس و یغابد یارب تالآ و نیشام ردق ره جایتحا نیا عفر تهج هب

 ار جامیت و مرچ «یهلا تالضفت زا الاح و مدومن ع ایتبا دوب مزال حامیت و مرج ماسقا

 تامزال :نتم رد - * ۱

 دوریب :نتم رد +



۳۳۰ 

 ؛تسا لوادتم سور و ناریا و داتسودنه رد هک فلتخم ماسقا هب لباک دوح رد
 ؛دنتشاد زایتما یزاس مرچ هرادا تفرشیپ رد هک هجراحن نامدرم هلمج زا . دنزاسیم

 هک ار یزاس مرچ تایلمع مامت هیلاراشم .دوب رگساب رتسم یسیلگنا غابد رفن کی
 زا و تخومآ لباک یزاس مرچ ةناخراک داتسا «مان میظع هب تسا لوادتم ناتسلگنا
 رفن کی . دنربیم شیپ زا ار تعنص نیا مدوخ تکلمم یاهرگ راک تقو نآ
 لباک یاهغابد دمآ رس هک ار مان ردیج مالغ «نتراهن رتسم هب موسوم (هید یسیلگنا
 .تخومآ «جامیت نتخاس تهج هب ار یسیلگنا ناولا مامت ندروآ لمع هب ةقيرط «دوب
 .دنربیم شیپ زا ییاهنت هب ناشدوح یلباک یاهرگ راک الاح مه ار ملع نیا

 ناریا رد و دوشیم نادمه رد ًاصوصخم هک ناریا مرچ نتخاس تهج هب
 هبار دوخ تایلمع هک مدومن مدختسم اجنآ زا رگ راک رفن ود «تسا روهشم

 لمع نيا رد .مدرک ار راک نيمه مه یروهال مرچ یارب و دنزومایب نم یاهرگ زاک
 هب یدنه یاهرگ راک دوخ لثم ار مرچ .دنشابیم رایشوه یلیح یلباک یاهرگ راک
 هب مدوخ ار راک نيا و متسنادیم مدوخ ار یسور قاری مرچ هقیرط . دنروآ یم لمع
 و یغابد ارم یاهرگ راک هدیشک تمحز هک یصاخشا زا .متعومآ دوح یاهرگ راک
 یاهغابد زا ًاصوصخم باب نيا رد و متسه دونشوح یلیح دنتخومآ یزاس جامیت
 .مراد رکشت ینادمه

 هبیمرچ یاه همست نتخاس و (همکچ مین) یزاس تسوپ باب رد ٩

 هک دشیمن یسک دنتخاسیم مدوخ یاهرگ راک ار جامیت و مرچ هک الاح
 اذهیلع . دنزاسب هریغ و اه نیشام تهج هبیمرچ یاه همست و توب روک ذم مرچ زا
 نتخومآ ءایشا نيا نتخاس تهج هب دوب سور هعبت و کبزوا هک ارمان دمحا رفن کی
 هکم مزاع جح مزع هب صخش نیا زا .مدومن مدختسم ؛هیسور عضو هب لباک لها هب
 زا و هماقا لیالد وا هب نم . دیامن فقوت لباک هب تشادن لیم تهج نیا زا . دوب همظعم
 همظعم هکم ةب نتفر زا «سنج یانبا هب ندومن تمدع هک متشاد للدت ثیداحا یور



۳۳۱ 

 ءایلوا زا یکی و تسا یراصنا لادبع هجاوخ زا هک ار یرگید تالاقم تسا رتهب

 «تسا ناراکیب راک زامن دیامرفیم هک مدومن نایب وا تهج هب ؛دشابیم فورعم
 هد نان .تسا ناهج یاشامت ندرک جح .تسا نان هفرص «ناضمر هام زا دایز هزور

 دیدرگ مدختسم نم دزن هدش یضار هیلاراشم هصالخ .تسا نادرم راک نداد نان هک "

 .تخومآ نم یاهرگ راک هب ار دوخ تعنص و
 راک « دوب نطو یالج ناتسودنه رد هک ینامز رد نم یاهومعرسپ زا یکی

 ندومن هماقا زا سپ . دشابیم ناخمیرک رادرس شمسا. دوب هتخومآ ار یزود همکج

 یدی تعنص یاراد یهاش هداوناخ زا یسک رگا هک مدومن دعاقتم ار وا «لیالد

 هکلب « دننک یم لایحخ لهاج یاه ناغفا هک تسین نینچ و دوب دهاوخن وا بیع « دشاب

 رفن کی اب متفگ هیلاراشم هب و دیاينرب شتسد زا راک چیه هک تسا یسک یارب بیع

 «دوب هتخومآ یاح رد ار یزود همکچ راک و دوب هرازه هفیاط یارسا زا هک رگید

 عورش لباک رد ار راک نيا رگیدکی تک ارش هب رفن ود ره نيا و دیامن تکرش

 هلیسو هب .دنتخومآ زا ار راک نیا نارگید یاهیزود شفک زا رثک |. دندومن

 و لباک یاه هناخراک رد ما هدومن ع ایتبا نم هک یزاس توب و یزود مرچ یاهنیشام
 رد اهتوب نيا الاح و دوشیم هتخاس توب رازه نیدنچ هزور ره رگید یاهرهش"

 مین) اهتوب دیرحخ تهج هب هلاس ره هک یهجو . دوشیم هتخورفیماظن یزابرس هب رازاب
 «تفریم جراعن هبیمرچ یاهبابسا ریاس و بسا قاری ویمرچ یاه همست و (همکچ
 هک میامن نغدق مراد لایحخ .تسا راکشآ هدیاف نیا و دنامیم تکلمم دوخ رد الاح

 و دنیامن لخاد ناتسناغفا هب حراع زا دنراذگن اریمرچ بابسا ریاس و توب ادبا

  یلو « دنیامن ع ایتبا تکلمم دوخ تعاس زا دنراد مزال ءایشا هنوگ نیا هک یصاخشا

 نیا «ناتسناغفا نامدرم تیافک ردق هب ات دومن لمأت دیاب یذنچ مکح نیا یارجا رد

 نودب هک ما هدومن نغدق ًالعف دوش هیهت ًارارمتسا موزل هزادنا هب هک دنزومایب ار تعنص

 جراح هب ناتسناغفا زا ماخ تسوپ ًادبا یتلود نیرومأم زا صوصخم هچمان هزاجا
 رگید کلام هب ارم تکلمم ماخ تسوپ هک تسا حاضتفا تیاهن هک اریز « دوشن لمح

 نم نطو یلاها هب یلصا تمیق لباقم راهچ هب هدادگنر و تغابد زا سپ هدرب

 ۱ ۱ ۱ . دنشورفب



۳۳۲ 

 یعامش و یزپ نوباص ةناخراک باب رد -۰

 .دنزاسب تسد هب هک مدومن ع ورش ناتسناغفا تایالو رد ار تعنص نیا ادتبا

 هب داتعم همه ناتسناغفا مدرم هک اریز «تسا دایز ناتسناغفا رد هیپ راک نیا تهج هب

 رد تاناویح هیپ هراح کلامم رد هک یروط ًاصوصخم و دنشابیم تشوگ ندروح
 هیپ .تسا نآ فالع هدراب کلامم تاعطق رد و دوریم لیلحت تعرس هب اهنآ ماسجا

 رتمک یلیح هدراب یاهدنفسوگ و واگ هیپ لباقم هب هراح کلامم یاهدنفسوگ و واگ

 .تسا

 ار هیپ نم تکلمم یلاها مهدب حاور ار یعامشو یزپ نوباص هکنيا زا لبق

 تسد هب هک زیچ ود ره نیا و دنتخيریم رود ار نآ رتشیب هتسناد یفرصم یب زیچ
 ءایشا هدومن لخاد رگید یازجا هکنيا نودب « دوب صلاح هیپ زا طقف « دشیم هتحاس

 هب هک حیحص تاعالطا مسق همه نمالاح یلو ؛دنزاسب بوح و بوغرم ار روک ذم
  «مراد لایح هک یا هزادنا ات هچرگا مراد تسا مزال عمش و نوباص نتخاس تهج

 هناخراک نيا زا مه زاب یلو «تسا هدشن لصاح یقرت و تعسو راک نیا رد زونه

 هبانتعم یاهرهش زا کی ره رد مراد لایح . دوشیم دیاع نم تلود هب یدایز تعفنم

 و لمح جراخم زا هکنيا ات «میامن ریاد یعامش و یزپ نوباص ٌهناخراک «ناتسناغفا

 مدوخ تکلمم هددعتم طاقن رد لیلد نیمه هب و مینامب ظوفحم یرهش هب یرهش زا لقن
 یدایز حراخم مادقا نيا زا و ما هدومن ثادحا مه یزیر هلولگ هناخراک زا یا هبعش

 هب یتسد یاه هناخراک ًاتلاجع .تسا هتفای فیفخت دیآ یم مهارف لقن و لمح رد هک

 هدرواین مهارف نیشام بابسا زونه هک یتیالو رد یزیر عمش و نوباص نتحاس تهج

 جراح هب ءایشا نیا ندیرحخ تهج هب هک یلوپ مه راک نيا زا و دشابیم ریاد ما
 ۱ . دنامیم تکلمم دوح رد الاح «تفریم



۳۳۳ 

 یط ایح هرادا باب رد ۱

 بحاص مامت و تیعر ات هاشداپ زا ناتسناغفا مدرم مامت میدق نامز رد

 و دنشوپیم خارف یلیخ یاهراولش تکلمم یاهرادرس و یروشک و یماظن نابصنم

 ع رذ هدزناپ « راولش کی تهج هب .تشاد یحارف عرذ دنچ ناگسوبلم یاهنبتسآ

 .دوب یهلا ماکحا فالحخرب و امتدب یلیخ و تهج یب فارسا نيا . دوب مزال راولچ

 فارسا راک نیا رد هکنیا رب هوالع « .نیفرسملا بحیال هللا نا » : دیام رف یم هکنانج

 عرذ نیدنچ اب تشاذگ یمن و دومنیم لهاک ار مدرم «هناقمحا عضو نيا دندومنیم

ا نتشاد کورتم تهج هب . دنیامن تک رح یناسآ هب هدیشک ناشبقع هک
 ؛راک ني

 رک اسعیماظن تاسوبلم نتخاس لوغشم ًاقباس هک ار یدنه *طایح رفن نیدنج

 هبیماظن سابل هک ار طابح رفن اهدص و مدومن مدختسم دندوب ناتسودنه
 جاوفا تهح

 مکح دعب .دنهدب میلعت ار اهنآ هک مدرپس اه طایح هب دنتخودیم یروشک نیرومأم و

 رضاح «امندب و خارف یاهراولش نيا اب شدوح راک مقوم رد هک یصخش ره مداد

 ۱ . دنیامن طبض ار وا ههام شش بحاوم دوش

 رفن کی اذهل «متشادن دنسپ ًالماک ار یدنه یاه طایخ شرب مضو نوچ

یلاراشم .مدومن مدختسم «دوب رتلاد رتسم شمسا هک ار یسیلگنا رهام طابح
 مامت ه

 عضو باب رد هچباتک ًاقفتم نم یشنمریم زین و دومن حالصاار یطایح هرادا صقاون

 ناتسلگنا رد هک یمسق هبیماظن ویمومع یاهسابل نتخود و ندیرب یاه هشقن و

سوبلم نتفرگ هزادنا تهج هب هک یدعاوق هچباتک نیا رد و هتشون «تسا لوادتم
 تا

 هتشون هچباتک نيا رد ًاحیضوت جاوفا تهج هبیماظن تاسوبلم سایقم زین و تسا مزال

 سابل تهح هب هک دنیامن باسح دنناوتیم دعاوق نیا بحوم هب نیبساحم .تسا هدش

 اه هچراپ زا دنناوتیمن اه طایخ اذهل .تسا مزال هچراپ ردقچ فلتخم صاخشا

 . دنیامن تقرس

 و داد زیمت یناسآ هب ناوتیم ارم تلود یرکشل و یروشک نارومأم مامت

 نیرومأم همه سابل .تشا رهاظ اهنآ تاسوبلم زا یکی ره بصنم و تیرومأم

 یاه طابخ :نتم رد ۳۹



۳۳ 

 لثم رابرد یلاها و ءارزو و تارادا یاسر و ماکح و نارادرس لیبق زا یروشک

 هب اهنآ بحاوم و بصنم هحرد هک دشابیم یماظن نابصنم بحاص یمسر تاسوبلم
 لارنژ و رالاسهپس هک یتاسوبلم مسق نامه یروشک نیرومأم ینعی .تسا هزادنا کی

 ۱ . دنشوپیم ؛دنراد هریغ و رواب و ناتیپاک و پیترس و جنپریمو
 تلود زا هک یا هجرد و بجاوم بسحرب اهنیا همه تهج هب نم رابرد رد

 دعاوق باب رد یصوصخم هچپاتک .تسا نیعم صوصخم یاهاج « دنتسه اراد
 هب نم رابرد رد یرکشل و یروشک نابصنم بحاص یاهاج و هددعتم تاسوبلم

 لا بیبح مرسپ فرصت رد باتک نیا و تسا هدش هتشون اهنآ بصنم و هجرذ بجوم
 رد هک یصخش ره « دشاب بظاوم هک تسا ی نیا وا فیلاکت زا یکی و دشابیم ناحن

 یاج هب هدوب شدوخ صوصخم سابل هب سبلم دوشیم رضاح نم رابرد و وا رابرد
 راه هدزاود یاس وا بچاوم هک نیرومأم زا یکی ره لث .دیشنه شدوح رم
 تشه هک یصخش و تسا یرالاسهپس هبتر یاراد تسا رتشیب ای تسا یلباک هیپور
 . دشابیم یرالاسهپس بیان و یلارنژ هجرد یاراد دشاب هتشاد بحاوم هیپور رازه

 راهچ هک ییاهنآ و یجنپریم هحرد « دنراد بجاوم هیپور راره جنپ هک یصاخشا
 .اذک اه و دنراد یپیترس هحرد دنراد بحاوم هیپور رازه :

 تابویع ک ارادتسا هب لیام هک دنوش ادیپ صاخشا یضعب دراد لامتحا "

 نم دنیوگ یم صاخشا هنوگ نيا و «دنشاب ناشدوخ ندرک رظن فرص و نارگید
 هک هدیسر نم عمس هب ًارارک تارک اذم لیبق نیا زا «متسه لوپ ذخا هب لیام یلیح

 حیحص ریغ ای حیحص هاوخ دشاب نکمم هک یذحأم ره زا ار یهاش کی دنیوگ یم "
 ار دوخ تاقوا تسین مزال میوگ یم ردق نیمه تاملاکم نیا باوج رد میامنیم ذحنا
 الک تکلمم تظافح و یتمالس .میامن هدوهیب یاهفرح نیا نداد باوج فرص
  دشاب رضاح صوصخم هزادنا هب هییرح تاودا و هیرکسع یاوق هکنیا هب تسا رصحنم
 لوپ و تایلام قباس تراما هب هبسنلاب هچرگ ا .تسا نکس ریق لوپ ندا نا
 بجاوم رتشیب قباس هب هبسنلاب مه ار رک اسع یلو «میامنیم لیصحت تکلمم زا رتشیب
 هجاوحخ تاموظنم هب تسا رتهب « دنیامنیم اهوگتفگ هنوگ نیا هک یصاخشا .مهدیم
 هموطنم رد . دنیامن ع وجر «تسا فورعم یایلوا زا یکی هک یدنقرمس رارصا
 «. دش دهاوخن لوب قشاع ادخ قشاع قیقحت هب » : دیوگ یم هروبزم



۳۲۵ 

 سیردت و علم باب رد "۹و

 یاد یعبطم چیه تکلم مامت رد «ناتسناغفا تخت هب نم سولج رآ لی

 راهنشاتکلسم مامت رد مدش روجم هک دنتشاد ییانتعا یب ردق نیا سیردت رد ۰ دوبن

 هس طقف «دنناوخب و دنسیونب ار دوح نابر دنناوتب هک مراد مال یشنم رفن یس مداد

 ۱ زا رفن رازه هزورما هک ار دنوادخ دمح . دندشن ادیپ رتشیب طورشم هدعاق هب رفن

 تاعالطا باب رد هددعتم بتک تاج هخسن اهرازه و دنتسه داوس بحاص نم عابتا

 و عبط لباک عبطم رد هریغ و دانسا و ربمت و یپاچ تاجتشون و فلتخم نیماضم
 جاوف و یلاها یارب ییادتبا سرادم «ناتسناغفا یاهرهش مامت رد و دوشیم رشن

 تهج هب ینونفلاراد لباک رد بیرق ًامع .هلا ءاشنا دوشیم و هدش ریاد یماظن

 هب زین و دش دهاوخ ریاد «ناتسگنرف عضو هب سیزدت هقیرظ و هددعتم مولع سیردت

 رشن و مبط لباک ردیمسر همین ُهمانزور هدومن قافتا هک ما هداد مکح لباک یلاما ۱

 _ث ۱ .  دنیامت

 موخرم «دوب دیجمت لباق لباک رد عبطم ندومن ثادحا ثهج هب هک یصخش
 «تفای تافو هبون ضرم هب هیلاراشم .دوب یلهد یلاها زا یدنه قازرلادبع یشنم

 شنپ زا دوب هداد میلعت اهنآ هب هیلاراشم هک لباک یلاها رثکا ار عبطم راک یلو

 شناگ دنامزابهب رسک و مک ذودب ار وا بجام وا تامدخ شاداپ ضحم و دندربیم

 ۱ .مهد یم

 هقرفتم فرح و عیانص باب رد ۳

 لوطم یلیح میامن نایب ًاحورشم هدومن ریاد هک یتاجناخراک مامت رگا

 تسا يتاجناحراک زا ریغ و ریاد لاحلا هک ار لیذ تاجناحراک ردق نیمه « دوشیم

 .دوب دهاوخ یفکم مرادب روک ذم «ما هدومن نایب لصف نیا رد هک 5



۱ ۳۳۹ 

 نتخاس تهج هب ینیشام بابسا ءایسآ و اپورا عضو هب یزاس هالک هناخراک
 نتخاس تهج هب نیشام «پوت نتخادنا تهج هب تفاسم سایقم « اه نیبرود

 نتخاس تهج هب هناخراک «تسا مزال نف نیا تهج هب هک ییاهزیچ مامت و *یفارگ وبه
 «نوتابالک قاری و نوتابالک یارب اهنیشام نتخاس تهج هب هناخراک «هلولگ توراب
 و اههدرپ نتخاس تهح هناخراک «یدنه و یناریا یلاق نتخاس تهج هب تاجناخراک
 تهح هب هناخراک «اههمامع ندیچیپ و نتخاس تهج هب هناخراک ءاهیلدنص

 تهح هب هناخراک «یراک الطم و ؟یراک ضضفم تهج هب هناخراک «یزودرداچ ۱

 تهج هب یباتهم و یزاس ینشاچ و یزاس ریشمش لیبق زا مسق همه هب هیبرح تالآ
 ةناخ راک ؛بآ زیت نتخاس تهج هب نیشام «هریغ و هزین و وتشیپ نتحناس و پوت
 هشیش و یزاس سوناف هناخراک «یزاس هچولک و یزاس قاق نان هناخراک «یفاحص

 . ندرک بآ تهج هب هروک «یطایحخ بابسا و نزوس نتخاس تهج هب اهنیشام «یزاس
 تهج هب هناخراک «یزپ چگ و یزپرجآ یاه هروک «سم و هرقن نتخیر و تازلف
 هنومن هب گنس شرف نتخاس و یراجح هناخراک «یراجن و ییانب یاهبابسا نتحاس
 و زاس بابسا نتخاس تهج هب اهنیشام «یراصع هناخراک «یلههذیلوغم ترامغ
 اه یجناکیزوم لباک رد .یماظن یچناکیزوم یاهتسد تهج هب ناکیزوم و روپیش
 و ناکیزوم باب رد اه هچباتک و دنتسه سیلگنایماظن یاه یچناکیزوم لثم جاوفا
 تارادا سیئر هک یبصنم بحاص ره هدش همجرت یسراف هب یسیلگنا زا رک اسع مظن
 هداد ناحتما دیاب « دوشب رگید تارادا ای ماظن لخاد هکنیا زا لبق دشابیم هددعتم
 ۱ . دشاب

 ای فرح یاراد هک تایانج نیسوبحم و گنج یارسا هک هتشاد ررقم زین و
 راک هک یتقو «دنوش هدرپس فرح و تعنص نامه *یاهداتسا هب دنتسه یتعنص .

 و تقایل بسحرب و دنیامن اهر سبح زا ار اهنآ «دندومن لیمکت یبوع هب ار دوح

 عالطا نف نيا زا ادبا ناتسناففا مدرم ًالبق هک باتفآ زا هنییآ لیاسو هب رابخا لیصحت #
 ۱ ۱ . دنتشادن
 ( ادخهد) هدش هرقن بآ «دودنا میس -

 یاه یداتسا؛نت» د لب



۳۳۷ 

 رگید هب هک یرارق نامه و « دنهدب دزم اهنآ هب هدومن مدختسم ار اهنآ تیلباق

 دادعت هرقف نیا هب مادقا زا . دوش هداد دزم مه اهنيا هب دوش یم هداد دزم ءاهرگ راک

 رد هک میامن روبجم ار دوح یایاعر متسناوتیمن هک اریز «ما هدومن عمج یدایز

 صلختسم دوز دندوب لیام یلیح نیسوبحم نوچ « دنوش مدختسم نم یاه هناخراک

 ضوع رد الاح و دندشیم صلختسم و دندرک یم لیمکت ًالجعم ار راک اذهل « دنوش

 هک بوحخ یاهرگ راک مه نم تهج هب و دوشیم هداد اهنآ هب دزم اهنآ راک تهح هب

 .تسا هدروآ مهارف «دنتسه رکشتم رذ ر نا زا



۳۳۸ 

 موس لصف ۱ -ِ ۱

 یتلود تارادا

 : هم دقم .

 بانک ناگدننک هملاطم میدصت ثعاب داد دایز طسب و حرش مرادن لیم هچرگا
 تکلمم یقرت بابسا هددعتم لیاسو هب هک یتاعالطا راهظا زا رگا یلو «موش مدوح
 یلاها مومع ناتسناغفا باب زد عفاو رد. . دوب دهاوخ صقان باتک «میامن رظن فرص
 هب رتدایز هچره و دنراد رتمک دشاب تقیقح و تحص یور زا هک یتاعالطا «ایند

 نیلوا و «تسا رت هزات و رت نیریش «تذل دیدح لکل یاضقتم هب دوش راهظا اهنآ
 . . دنشاب هدینش ار روک ذم تاعالطا هک دوب دهاوح هبترم

 . رد دناهدمآ لباک هب فلتخم تاقوا هک هجراح نامدرم زا یضعب منادیم بوح
 لماک تاعالطا هک دنا هتشاد دومناو نینچ ناتسناغفا یجراخ و یلخاد تاروما باب
 دناهتشون اهنآ هک یتالاقم زا تاقوا رثک | .دناهدومن ایند یلاها هب ههبش یاقلا و دنراد
 زا ادب روک ذم صاخشا هک تسادیوه و رهاظ یبوخ هب هک ارچ «میامن یم حیرصت
 مدوحن هک تسا مزال اذهل . دنا هدیسرن رتکیدزن «ناتسناغفا دودح هب لیم دصناپ
 هب دوشب رتدایز ردقره مه زاب یلو « دشابن حورشم هچرگا ۰ ار حیحص تاعالطا
 راک فورصم ًالماک نم تاقوا هچرگ | «میامن نایب دشاب نکمم هک فلتخم عاونا
 دایز هلفشم و فیلاکت زا رما نيا راهظا تهج هب ار دوحخ تقو زا یردق یلو «تسا
 ۱ . . .ميامنیم ازجم دوخ

 دوب طولخم رگیدمه هب یروط یتلود ریاود «تنطلس تخت هب نم سولج زا لبق
 رفن کی ًالثم . ریخ ای دراد دوجو مه ریاود ایآ دمهفب تسناوتیم لکشم صخش هک
 هتساوخ هچ ره ای کلامملا یفوتسم ای رکشل ریزو ای مظعا ریزو ار وا هک یفوتسم



۳۳۹" 

 و تشاد ءازجا و ازریم رفن رازه هد ًابیرقت صخش نیا .دوب دوجوم «دنیوگب دنشاب
 هناخرتفد . دومنیم راد دوحن هاگباوح قاتا رد ار تکلمم مامت یتموکح تاروما
 مضو سوسفا دنیوگ یم مدرم مونشیم تاقوا یضعب .تشادن دوجو ًدبا یعلود

 هک دوب لهس روط نیا اهراک همهو دوبن هناخرتفد چیه هک دوب یعضو بوح قباس

 دوش یم مولعم تالاقم هنوگ نيا زا . دربیم شیپ زا ار یتکلمم تاروما مامت رفن کی

 یعالطا چیه اهتلود یتموکح یاهراک باب رد دنیوگ یم ار اهفرح هک یصاخشا

 : نیا هک یتلود تسا مضاو رپ هرقف نیا .تسین * انتعا لباق اهنآ تاراهظا و دنرادن

 ءازجا تهج هب هک ارچ « دشاب هدوب یئزج یلیخ شراک دیاب درذگب شتآروما عضو

 هبساحم نتشاد هاگن یارب هکنيا هب هبسنلاب اه یشنم دادعت نآ تاعورف مامت نتشاد

 ۱ .تسا هدوب رتمک «تسا مزال یناک د

  تاماکحا نداد و تابلقت تهج هب دایز عقاوم هک تسا نيا رگید هتکن

 و میب نودب هیلاراشم . دوب رفن کی نیمه تردق دی رد «تلادع فالح و حیحصریغ

 ار وا تابساحم و دربب شیپ زا حیحصریغ ای حیحص ای تسناوتیمن ار راک سرت

 و یلقع یب و یلهاک ببس زا یتالابم یب هنوگ نيا . دندومن یمن #یگ دیسر تقو چیه
 . یاهتنطلس نیدنچ یبارخ هدمع تهج کی هک دوب یشان قباس یاه نارمکح تلاهج "

 ۱ ۱ .تسا هدیدرگ قرشم

  یلو «میتسه تاتسحم و صقاون یاراد امٌ؛مه و تساطخلازیاج ناسنا

 مه شدوح و دشاب ملطم دوشیم.عقاو هچره زا هرادا سیئر ای ینارمکح هک یمادام

 دشاب راک لعناد دننک یم راک ءازحا رگید هک هزادنا نامه هب دنکن راک رتشیپ رگا

 یاهنارمکح هداوناخ زا یضعب مسر لثم هکنيا هن دنیامن یقرت هک تسه یدیما
 زا حراخ هام نیدنچ ات ءاه نارمکح و اه هدازهاش قافتا رثک | هک ناتسودنه

 دنناوتیم روطج اهنآ یایاعر تروص نآ رد دنوشیمن هدید دوخ یارسمرح

 یدعس هکنانج . نیم دوخ زا متس و ملظ حفر تشاد هضرعاهنآ هب ار دوخ ضیارع

 : دیوگ یم

 ییانتخا :نتم رد -*

 ۱ یگ هدیسر :نتم رد - ۱



 هاگباوخ ار وترم دوبناویک هک - . هاوعدادهلانیونشباجک
 تاروما ماجنا تهج هب ناتسناغفا تارادا هک مرادب راهظا دیاب فسأت لامک اب

 اهصنم بحاص هک تهح نیا زا تاقوا رثک | .تسا هدشن مظنم یبوح هب زونه یتلود

 و دنیامنیم طولخم رگید هرادا هب ار هرادا کی راک و دنتسین قوبسم دوخ راک زا
 ادبا ناشدوخ صوصخم تیرومأم هب هک ییاهراک هب ار دوخ مکحت دننک یم یعس
 . دنوشیم نم تمحز بابسا « دنهدب هعسوت درادن یطبر

 هدومن لصاح هنالجعم یتایقرت نینچ لیلق تدم نيا رد ناتسناغفا هک ییاجنآ زا
 تارادا « ددرگ مظنم یدوزب نآ یمومع تارادا و اه هناخرتفد مراودیما «تسا
 صخش ره و یروشک یرگید ویماظن یکی ما هتشاد مسقنم مسق ود هب ار دوخ تلود

 .تسا تکلمم یلاها زا کی ره هیرورض فیلاکت زا داهج و تسا زابرس تقیقح رد
 . دیامن گنح دیاب یحیحص ناملسم ره

 یماظن هرادا ۹

 مامت هک دوشیم راهظا «مرادب روک ذم ار یماظن تارادا تسرهف هکنيا زا لبق

 روک ذم رگید لصف رد هک هناخروق و هیبرح تاودا نتخاس تهج هب عیانص و اهراک
 رتفد زا ار دوخ بحاوم ناداتسا و اهرگ راک دشابیمیماظن هرادا تحت «تسا هدش
 یدنه لثم یجراح یاهرگ راک و نیمدختسم رثک | .دنرادیم تفایرد ماظن ترازو
 نیا شتهج . دنریگ یم رتفد نیا زا ار ناشدوخ بجاوم هریغ و اه یسیلگنا و اه
 هب هنازح زا هام هب هام ًابترم « دوشیم تخادرپیماظن رتفد زا هک یبجاوم هک تسا
 زا یروشک نیمدختسم بجاوم رگید فرط زا و «دوشیم هداد راک نیا تهح

 رتفد یاسر زا یکی رهم هب هک یتارب مسق نیا هب دوشیم تخادرپ تکلمم تایلام
 .ميامنیم رهم مه ًاصخش ار تارب نیا و دوشیم هدرپس روک ذم مدختسم هب و رداص

 هام شش رحآ تاقوا یضمب و هبترم کی یلاس طقف یهاگ اهبجاوم هنوگ نیا
 و دوشیم هداد اتدعاسم لاس مامت تهح هب اهبحاوم نیا و دوشیم تعادرپ

 تباب زا هک یصاخشا زا ار تاورب هحو هتفر ناشدوح دیاب یروشک نیمدختسم
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 دنتسه راکهدب تلود هناز هب کالما و تاعورزم هیرشع و تاک رمگ و تایلام

 طقف مرادب راهظا باتک نیا رد ار دوحخ نوشق دادعت منادیمن بسانم دنیامن لوصو

 لیذ رارق هب هک مرادیم روک ذم مدوخ رک اسع هددعتم تارادا باب رد یرصتخم

 :تسا

 و نیناوخ و دنیوگ یم * راد هصاخ هک فیدر و سیلپ و هدایپ «هراوس ؛هناخپوت
 دادعت و دنتسه تکلمم نیناوخ مکح تحت هک تسا فیدر هراوس مه نيا هک راوس

 یرمتسم هزادنا هب ای دنراد روک ذم نیناوخ هک تسا یکالما تایلام هزادنا هب اهنآ

 اهنیا نایم رد هک بلطواد رکاسع و دوشیم هداد اهنآ هب تلود زا هک تسا

 و دنشابیم لماش دنشاب لاس تفه زا رتمک و لاس هدزناش زا رتشیب هک یصاخشا

 ار دوحخ رفن تشه زا رفن کی ناشدوح مدرم هک تسا رارق نیا زا راک نیا بیترت

 تیبرت و قشم نتخومآ لوغشم هک ینامز ات ار وا همزال حراخم مامت و دنتسرفیم

 ای دوریم شدوح هناخ هب هیلاراشم نآ زا دعب . دنوشیم لمحتم دشاب یم یماظن

 تهج هب رفن تشه هلمج زا رگید رفن کی وا ضوع هب .دوشیم رگید راک لوغشم

 شهاوحخ بسحرب .ق .« ۱۳۱ لاس رد بیترت نیا و دیآ یمیماظن قشم نتخومآ

 .تسا هدش رارقرب مدرم دوحن

 هب مدرم مرادن لیم و مراد تفلاخم فنع هب نتفرگ رکون زا اصخش مدوح

 رگم « دنوش مدختسم ماظن رد ای دشاب ناشلیم فالحرب هک دنوش هتشاد او یلهاک

 عقاو رد و دنفورعم تعاجش هب ناتسناغفا یلاها هچرگ | « دنشاب بغار ناشدوخ هکنیا

 ره مظن و بیترت و حیحص قشم نودب یلو « دنتسه گنج لها الماک اهنآ زا کی ره

 هیلاح للم مظنم و هدش تیبرت نوشق لباقم رد تسناوت دنهاوخن دنشاب عاجش ردق

 .تسا هدش ریاد بیترت نیا هک متسه فوعشم | ذهل . دنگنحب اپورا

 دوخ نطو تهج هب هک دنراد یحیحص رکشل نم تکلمم یلاها هک نونکا ۱

 زا دنیامن ع ایتبا هقوذآ ناشدوخ رکاسع تهج هب هک دنراد مه لوپ و دنگنجب

 اهتلود نیرتگ رزب هلمج زا یتح «ناشدوخ تکلمم تظافح تهج هب مراودیما دنوادح

 قیرط نیا هب و دنشاب هتشادن زجع دنوش فرصتم ار ناشتکلمم دنشاب هتساوح هک
1 ۱ 

۱ 
 .تسا یناوید ویماظن باقلازا : راد هصاخ هتسد کی اب راد هصاخ - +
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 .تسا هتفر نایم زا یلکب هک دوب یباوخ میدق نامز ناتسناغفا هک دومن دنهاوخ تباث

 (دوب نطو یالج هیسور رد هک ینامز رد هک تسا هدیسر رطاخ بیا هما اجنیا رد

 :میامنیم نایب عقوم نيا رد ًاراصتخا و دوب هداد خرب 0

 ار تاح هعلق ندرک بارحخ قشم هدروآ ار یگ رزب پوت اه سور یتقو
 وت نیا تفگ نم هب سور بصنم بحاص رفن کی مدوب هتفر اشامت هب نم دندرک یم
 فرصتم هدومن بارع ار روک ذم هعلق هدر هلمح تاره هعلق هب هک میا هدروآ ار

 سپ دشاب هدرک نم تمسق ار ناتسناغفا تنلتاس دنوادخ رگا مداد باوج . .میوش

 ینارمکح رگ ا و «دوب دهاوخ تاره دوش هداتفا راک زا پوت نیا هک ییاج نامه"
 یور زا روک ذم بصنم بحاص دش دهاوخ عقاو هچ منادیمن « دشابن نم اب تاره
 ار فرح نیا ارج « دییامنیم دراذگ ام تلود یرمتسم هب امش داد باوج ریقحت

 تّلم و تکلمم نتخورف تمارغ ضوع هب ار یرمتسم نيا نم مداد باوج . دییوگ یم
 یبارح هک متسین بصعث یب صاخشا زا نم .مدومنن لوبق"دوح یتسرپ نطو و نید و
 دیتسنازت یمن رگ ؛مشاب هداد یباوج هکنیا نودب مونشب مناوتب ناتسناغفا مادهنا و

 ناتسناغفا یلاها . دیدرک یمن هرک اذم پوت نیا باب رد دوب رتهب دیونشب قح فرح ۱

 نامز رد .دنتسه ییوجگنج هب یدأع یناوج مایا زا و دنوشیم دلوت مأوت تعاجش اب
 گرزب یاملع و تاداس و نیکالم و نیناوخ زا کی ره دندیگنج یم مسق نیا هب میدق
 یتقو « دنتشادرب ییانرس و لهد اب یقدیب هک دنتشاد دوخ ناهارمه زا یرفن دنچ

 گنج مزاع هدیدرگ لماش اهنآ اب رفن رازه « دنتخاونیم ار انرس و دندزیم لهد
 ار اهنبا یتقو. دوب گنج تهج هب ناشناکیزوم هتسد انرس و لهد نیا . دندش یم

 و دوش رضاح اهقدیب زا یکی ریز رد دوب بجاو یناملسم ره تهج هب دنتخاونیم

  .دوبن رگید زیچ رای راهچ ای و ربکا هللا یادص زا ریغاهنآ قشم
 و یسم ای یجنرب یاهپوت هب دوب رصحنم اهنآ هحلسا دوب نیا ناشگنج بیترت

 یاهریشمش و یتارجگ و یناریا یاهریشمش و میدق یاه هچگنفت و رپ نهد یاهگنفت
 ..مه الاح یتح « دوب هدننک داهج ینعی یزاغ صخش ره . دنیوگ یم هدالیس هک یناغفا
 نادیم رد هک دیامنیم تلتسم دنوادخ زا باوختحر هب نتفر تقو هنغافا زا کی ره"

 دیهش هدرک گنج دوخ نید تهج هب هکنیا ینعی , .باوختحر رد هن دوش هتشک گنج

 زور رد هکنیا نودب دنوشیم دیهش هک یصاخشا مامت هک تسا نيا ام داقتعا . دوش



۳ 
 فک

۳۳ 

 .دنور یم تشهب هب دوش هتفرگ قلطم یضاق دزن اهنآ لامعا زا یباسح تمایق

 ات گنج میدقمسر نیا . دنشابیم موصعم دنوادخرظن رد دنتسه یزاغ هک یصاخشا ۱

 .تسا هدوب لوادتم نرق نیا

 هدیپ و هراوس یگنج صاخشا زا یهورگ طقف رکشل لیکشت جم زا لب

 مسقنم هدایپ اي هراوس حاوفا و هناخپوت هب رکاسع هک یحیحص بیترت و تسا هدوب

 هک تشاذگ ار بیترت نیا یانب مردپ «مدج لمعلاروتسد و مکح بسح رب . دوبن دنشاب

 کی هدومن مسقنم ماظن هدایپ و ماظن هراوس و اهیرطاب رد و هتسد هب هتسد ار رکاسع

 ما هتشاد روک ذم باتک نيا رگید وزج رد هک ییاپورایماظن یاهبصنم بحاص زا رفن

 و سیلگنا رکاسع زا ناتسودنه یاهبصم بحاص رگید و .دوب لبمک رتسم شسا و

 هدش مردپ رک اسع لخاد هدومن ترحاهم اجنآ زا ناتسودنه یولب نامز رد هک لوغم

 . داد کمک یلیخ نوشق نتخاس بترم رد هرقف نيا دنداد دادما یلیح مردپ هب دندوب

 ار بیترت نیمه لباک تنطلس تخت هب دوخ سولج تقو رد مه ناح یلع ریشریما

 همجرت یناغفا نابز ره هک بتک یضعب زا هک مه تاحالطصا یعخرب .تشاد یرحم

 ۱ زا وا رکشل یلو « دوب لوادتم سیگنا رکاسع رد بتک نیا و هدومن دخا دوب هدش

 ًابترم اهزابرس بجاوم هک دوب نیا صقاون هلمج زا یکی و دوب صقان تاهج یا هراپ

 لوپ فنع هب اباعر زا هک دوب هدش هدادآ اهزابرس هب تازایتما یضعب و دش یمن هداد

 قزغ و لبنت اهبصنم بحاص . دنشاب هذخاژم تک رح نیا تهح هب هکنیا نودب دنریگب

 تاکر ح رگید و سرچ و کاايرت و رامق و هعینش لاعفا هنوگ ره بکترم و شیعت

 هعلاطم دوش راهظا رگا هکر. دندوب تشاذ راهظا باتک نیا رد دوش یمن هک هحیبق

 مادختسا اهراک نيا همه نیرتدب و دش دنهاوخ رفنتم یلیخ نم باتک ناگ دننک

 نيا هطساو هب . دوب هدش تکلمم لها مامتیمومع یگنشت ثعاب هک دوب یرابحا

 نینچ رد ناحخ یلعریشریما رکشل« « اهبصنم بحاص یراتفردب و یرابجا مادختسا

 ۱ نا یلومعم لاجر زا رفن کی ردق هب سیلگنا رکشل لباقم رد هک تسا هدوبیتلاح

 .دنیامن تماقتسا دنتسناوتن مه نامز

 ًاحیحص اپرا هلاح یماظن عضو هب نم رکاسع زورما هک ار دنوادخ دمح

 ره . دوشیم هداد یدقن بحاوم ًابترم نم یاهزابرس هب هامود ره و دنشاب یم بترم

 اب و سدنهم اب و یدنبرگنس تهج هب تاج هلمع اب هناخپوت جوف و هراوس حوف
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 هرادا بساحم و الم و حارج و میکح زا یبط تاجتسد و مایحن و ناکیزوم تاجتسد
 و ران مسق زا دیدج عضو هب رپ هت یاهپوت نم نوشق . . دنشابیم لکشتم یناسر هقوذآ

 و یرطاف یاهپوت و یسیلگنا یهوک یاهپوت .دنراد پورک و سیکیچاه . ۰ تلفن

 نوشق لثشم مه اهنآ یاهگنفت و دنراد مه گنیتاک ورین دراگ. و مسک ای یاهپوت
 و ینیترام یرنه و دروح یم هددعتم یاه هلولگ هک دروف ثیمل مسق زا سیلگنا

 لوادتم ناملآ نوشق رد هک رذام مسق زا دیدج رپ هت یاهگنفت زین و ( رپ لغب)ردانس

 زا یسور یاهگنفت یضعب و تسا لومعم یشیرتا جوف رد هکنانچ دق یاهگنفت و تسا
 عارتعا ناتسلگنا رد هزات هک پوت تهج هب یباتهم و ینشاچ و دنراد دیدج ٌةنومن
 تسا لوادتم راک نیا تهج هب ناتسلگنا رد هک ییاهنیشام نامه طسوت هب تسا.هدش
 . دوش یم هتخاس لباک رد

 هب موزل تروص رد گنشف و کجنران اب دیدج تاودا و هحلسا مامت تقیقح- رد
 ۱ شک راب لام و دقن هجو و هقوذآ هیهت . . دشابیم رضاح نوش رازه دصیس فافک ردق

 نویلیم کی هک مراد ار یعس تیاهن تسا ایهم و رضاح یروف تک رح تهج هب
 و هیبرح تاودا و میامن رضاح دنشاب دیدج هحلسا هب حلسم همه هک یگنج رک اسع
 ردق هب نآ دادتما هک یگنج تهج هب ات میامن هیهت مه ار اهنآ هلاس ود بجاوم و هقوذآ
 فرظ رد ریثک دادعت نیا ندرک رضاح هتبلا . دنشاب ایهم « دشاب هدوب روک ذم تدم

 دراد تریصب گنج تقیقح زا هک یصخش یلو « درادن لاکشا ناتسناغفا زا هتفه ود
 یارب تامزاول ریاس و بحاوم و هقوذآ و شک راب لام ندومن هیهت تالاکشا دیاب
 یبوح بابسا یلو «دشاب هتشاد رظن رد تسا لماش ار ریثک دادعت نیا هک یگنج
 و درم ره. دشابیم هحلسا زا رپ تکلمم نيا هک تسا مهارف نم تالایح نيا یارب

 ۱ طقف سورع زیهج هنغافا فیاوط یضعب رد و دنراد رضاح یریشمش ای گنفت ینز ۱

 غالاو رطاق و وبای و بسا و رتش و لیف لیبق زا مه شک راب لام و تسا هیبرح تالآ
 هقوذآ ندیناسر تعاطتسا هک تسا زیخلصاح ردق نآ مه تکلمم و دوشیم ایهم

 هک متسه یعاس زور و بش نم و تسا دقن هجو باب رد دراد هک یرسک .دنراد

 یسک هب ضرقام یتخب شوح زا یلو «میامن هریخذ دوصقم نیا تهج هب دفن هجو
 مقاو نینچ . .تسا یکی ناشدصاقم هک ناتسناغفا و سیلگنا ینعی تلم ود و میرادن
 هحلسا و دقن هحو یلو « دیامن کمک وا زا هک دهاوخیم زابرس سیلگنا هک هدش
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 و دشابیم هحلسا و لوپ حاتحم یلو «دراد یگنج صاخشا ناتسناغفا و دراد

 کی دناوتیمن یجراخ تلوذ چیه نکل ؛ دراد ناوارف ةحلسا و لوپ مه ناتسلگنا

 هتشاد ریثک تیعمج نیا تهج هب هیهت و دروایب ناتسناغفا گنج تهج هب نوشق نویلیم

 . . .دهدب همادا ار گنح یدایز تدم ات هک دشاب

 تکلمم رد و دنشابیم یوق صاخشا اهنآ هک تسا نیا دنراد هنغافا هک یزایتما

 و گنفت و گنشف راطق و همیح و دنیامن تک ر ح دنناوتیم بسا راتفر یدنت هب دوخ

 اررکم. . دنیامن لمح دوخ شود هب دشاب یفاک هام کی تهج هب هک مه نان ددع یس

 تدم « دشاب هتشاد ناتسناغفا هب یطخت لایحن هک یتلود ره تهج هب هک مرادیم راهظا

 و دیآ رب هدهع زا دناوتب  یدایز ذوق نداد تک رح هیهت هک تسا مزال یدیدم

 البق ناتسناغفا تدم نیا رد و «دیامن دراو ناتسناففا بلق رد ار روک ذم نوشت

 هک مراد هیهت دیامن ایهم و هدامآ زیج همه نوشق نیمه تهح هب هک دوب دهاوخ رضاح

 رضاح گنشف رازه جنپ یگنفت ره یارب و هلولگ ددع دصنپ القا یپوت ره تهج هب
 .مشاب هتشاد

 جنپ کی ره یارب تسا هداد نم هب سیلگنا تلود هک ییاهگنفت مامت تهج هب

 تراما نامز ودبزا هک هیبرح تاودا ریاخذ هوالع رب و مراد رضاح گنشف رازه

 مه شش لس تسا داد نم سیلگنا تلود و دم عاتا ونک ات عدوخ

 اهنیا زا یدایز هریحخذ و دوشیم هتخاس لباک تاجناحخراکر د هک دشابیم

 هدارع تصش و دصیس هک تسا نیا اهنیا زا یضعب . دشابیم دیازت رد زور هب زور

 و گنشن و هلولگ اب هک دوشیم هتعاس لاس ره تلفن و ران و سیکچاه و رپ هت پوت

 «تسا جاتحم نآ هب یلیخ ناتسناغفا هک یزیچ . دشابیم لمکم بسا بابسا و هدارع

 ر وآ دیدج هیبرح تاودا هریخذ هک دراد مزال هدش تیبرت یماظن یاهبصنم بحاص

 میامن عفر ًاحردتم ار تالاکشا نيا هک مراد هجوت ًالماک «دیامن هیهت رتهب و رتدایز

 ویماظن تاناحتما و یگنج تاک رح و قشم ماسقا مامت میلعت و یعونصم گنج ًالوا

 و ماهتشاد ررقم اریماظن قشم تامیلعت ریاس و اهپوت هلولگ هلصاف سایقم لامعتسا

 نيا و دنیامنیم لصو رگیدمه هب ًاددجم هدومن زاب ار اهپوت ماسقا مامت اه یچپوت

 دنهاوخب اهرگ راک زا کمک هکنیا نودب ؛اهیچپوت و اهبصنم بحاص ار راک

 یباتهم و ینشاچ نتشاذگ و توراب حیحص هزادنا نتفرگ .دنیآر ب هدهع زا دنناوتیم
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 یاهراک رب هوالع سدنهم جاوفا و تسا هدش هداد میلعت اهنآ هب هریغ و

 تایلمع زین و دنزومآ یم ار هریغ و اهرگنس و اهلپ و اههار نتخاس یسدنهم یمومع

 یلیح یاه هبعش زا یکی میلعت نوچ .دنریگ یم دایمه ار هدایپ جاوفا یاهراک و

 یاربار دوح هک تسا مزال اهنآ تهج هب دشابیم بصنم بحاص تیبرت یانتعم

 دنوش تیلباق اب دوخ فیلاکت ندروآ اجب تهج هب و هدومن هدامآ و رضاح ناشراک

 یسودرف هکنانچ . دوشیم تاناحتما هطساو هب هرقف نیا ماهتفگ ًالبق هکنانچ و

 : دیوگ یم

 رازهدص زا هب یگنج درم یکی راک هب دیاین رکشل یهاپس

 هک دناهدومن راهظا نم هب مسق نیمه هب هتشاد روک ذم لحم رد هکنانج

 هطساو هب رگید ٌةطقن هب هطقن زا رکشل نداد تک رح تهج هب هلیسو نیرت لهس و نیرتهب
 هب دیاب هک میامنیم تحیصن ار دوخ فالحا و دالوا ًارصم و ًادجم دشابیم نهآ هار

 نامز نیا رد للم رثکا نآ بحوم هب هک یلوصا هک دنشاب هتشاد رظن رد و رطاحن

 ار زور هظحالم همه درادن روظنم سک چیه ار قح هک دنک یم تباث دنیامنیم راتفر

 هب هک یگرزب تلود اب هک درادن تیافک ردق هب هحلسا ناتسناغفا نوج اذهیلع دننک یم

 نيا رد نهآ هار نتخاس هب هک تسا لقع زا رود دنگنجب دناوتب دروایب هلمح وا

 ارم نم هیاسمه لود رک اسع تاک رح زا نم هیرابعا هرادا دوش یضار تکلمم

 ار یگنج صاخشا دادعت ردقره «تلوهس لامک اب ام و دنهدیم عالطا اروف هشیمه

 اب دناوتب نمشد هکنیا زا لبق دومن رضاح میناوتیم دحرس رد میشاب هستاوخ هک

 ۱ ۱ .دسرب ام دخرس هب روک ذم دادعت فصن

 . و تسا یکی ود ره ناتسناففا و سیلگنا تلود دصاقم هک ما هدومن نایب ًالبق

 تلم تالایخ ملاع عضو تسا لمتحم نوچ یلو « دشابیم حیحص عقاو رد بلطم نیا

 حماست و لهاکت دوخ تاروما زا تبظاوم مامتها رد دیابن نم فالحا دهدب رییغت ار

 اریز « دنشاب هتشاد لماک دامتعا سیلگنا تلود کمک و یهارمه رد دیابن و دنزروب

 اب ار شراتفر عضو هک دننیب هب نینچ تحلصم روک ذم تلود تسا نکمم هک

 اه ناغفا اب مقوم نآ رد هک دنیب هبار دوح هفرص یعقوم رد ای دیامن لیدبت ناتسناغفا

 ۱ . دیامن یهارمه

 یوریپ تسا هداد میلعت ام هب ام نید هک یحیحص تمکح زا دیاب نم فالحا
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 رضاح نآ عفر تهج هب ار دوح دیآ شیپ هک یلکشم راک رپ هدومرف هکنانج دنیامن
 و دادرارق زا سیلگنا تلود تسا لکشم دنچره دیشاب هتشاد ادح هب لکوت و هدومن
 فلخت دنا هدومن نم اب یم تکلمم یتمالس و ءاقب و تظفاحم تهح هب هک یتاذهاعم

 یوق و دازآ ناتسناغفا هک تسا نیا رد هیلاراشم تلود هفرص و تعفنم یلو «دنیامن
 . دشاب هدوب یدس ناتسودنه و سور نیب ات دشاب

 یروشک هرادا -ٌ

 رد تسا روک ذم لصف نیا وا ءزج رد هک یتارادا زا ریغ تارادا ریاس
 ویماسا هک درادن شیاجنگ رصتخم باتک نیا رد دنشابیم یروشک تارادا لیذ
 ار هبانتعم تارادا زا یدودعم اذهل میامن نایب الماک ار هددعتم تارادا مامت حرش
 .منک یم نایب

 هنازحخ «فلا

 ۱ زا مه حراخم مامت و دوشیم دراو هنازح رد نم تکلمم لحخد مامت هرادا

 هنازح و هرماع هنازحخ ینعی .تسا مسقنم مسق ود هب هنازح . . دوش یم تعادرپ احنآ

 صخش لحخد طقف اهنآ رد هک دشابیم مدوخ صاح هنازح «صاح هنازح . .صاح

 یصخش تاجارحا تهج هب دوشیم عمج امهریغ و تراجت و کالما زا مدوخ
 و مریگ یمن هرماع هنازح زا یدقن هجو متاسوبلم و تالوک ام حراخم زا ریغ مدوحخ
 هنازحخ و یدقن هنازحخ ینعی « دنشابیم مسقنم تمسقود هب مه هنازخ ود نیا زا کی ره

 رتفد ؛گرا زا جراخ و دنشابیم لباک یتنطلس گرا رد نیازح نیا مامت و یسنج
 تعسو هک یغاب ؛گرا ترامع فارطا و دشابیم ماع هناخ ناوید یتلود یاه هناخ

 تنطلس تخت هب نم سولح زا لبق و دشابیم تسا لباک رهش مامت یواسم ًابیرقت نآ

 .تشادن دوجو غ اب و تارامع نیا ناتسناغفا

 ریاد نیازح نیا یاه هبعش «ناتسناففا تالاحم و گرزب رهش ره رد ابیرقت

 هب دنامب لضاف اه هبعش نيا رد هچنآ باسح قیرفت زا دعب لاس ره رخآ رد و تسا
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 دقن هحو « دشاب هدوب اجنآ لخد زا شیب ٍب یتیالو جرخ رگا و دنرادیم لاسرا لباک

 تلود جرح و لخد زا هکنیا تهج هب دوشیم هداتسرف لباک زا اجنآ رسک تهج هب

 نم دزن هنازح زا ار باسح هصالح بش ره هک ماهدادرارق نینچ مشاب ملطم دوح

 لحاد زور فرظ رد لوپ غلبم هچ هک دوشیم مولعم هصالع نآ زا و دنروآ یم

 همتت هروک ذم هصالح نتشون تقو رد و تسا هدش جراح ردقچ و تسا هدش هنازح

 هنازخ رد دقن لوپ ردقچ هک منادیم بش ره مسق نیا هب و تسا هدنام هچ هنازح رد

 هبساحم نینچمه و میامن هلباقم هلیسو نیا هب ار لبق یاهلاس حراخم مناوت یم زین و مراد

 نیا و تسا لک راد هنازخ تراظن تحت رد مه تایالو رد هقرفتم یاه بعش نآ

 ره تهج هب و دنهدیم تروص کلاملا یفوتسم هبار دوخ تابساحم (نیمدختسم

 هک یتاهوجو مامت تهج هب و دنهدیم دیسر ضبق دوشیم لصاو هنازح رد هک یغلبم

 هب ای مدوخ رهم هب تارب نودب یهجو چیه و دنریگ یم دیسر ضبق دوش یم ح راحت

 تهج هب لوپ هک یتلود تارادا یاسر ءاضما و نا لا بیبح مگر زب رسپ رهم

 زا هک هدمع یاهذحأم . دوشیمن هداد هنازح زا دنهاوخیم دوح تارادا حراخم

 " :تسا لیذ رارق زا دوشیم دیاع هاوخنت اهنآ

 تکلمم جراح و لحاد هک هراجتلا لام گر مگ «تاغاب و یضرا تایلام

 . شورف و هناختسپ «تسا گ رمگ هب مجار هک رگید تاهوجو یضمباب دوش یم

 ک الما هراجا «یتلود تراجت «هریغ و تاورب و تاج هلابق و دانسا تهح هب اهربمت

 . و تایانج تهج هب هک همیرج هجو ؛هریغ و اهارس و نیلاک د تالفتسم یناوید هصلاحت
 نداعم تالوصحم و دوشیم تلود طبض هک یلاوما و دوشیم هتفرگ تاریصقت

 کل هدجه یلاس نآ غلبم و دهدیم ناتسودنه تلود هک هنایلاس هناعا هحوو یتلود

 ناتسگنرف زا هیبرح تاودا و اهنیشام ندیرحخ تهج هب ًامومع هحو نیا "تسا هیپور

 ۱ . دوشیم فورصم

 . رداص اهدرف هددعتم رثافد زا . دشابیم مسق نیا هب تایلام لوصو قیرط

 دیاب خیرات نالف ات دهدب دیاب تلود هنازح هب هک یتایلام ردقره سک ره هک دوشیم

 . دریگب دیسر ضبق و دزادرپب دوشیم نیعم هنازخ فرط زا هک یرومأم هب ای دناسرب

 .تسا ناریا لوپ ناموت رازه یس و دصشع لداعم #
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 هذش رداص روبزم درف اهنآ فرط زا هک یرتفد نیبساحم هب دیابار روک ذم ضبق دعب
 دننک در شبحاص هب ار نآ لصا هدومن تبث رتفد رد ار ضبق نيا داوس ات ییامنب دوب

 رد هک یرکشل تهج هب دیامن طبض دوخ دزن هجو ندش تخادرپ قیدصت تهج هب هک
 ۰ هاک و هلغ ریاخذ تهج هب و یتلود شک راب یاهلام تهج هب و دنتسه هقلتخم تایالو
 ۱ ایاعر تاجارحا ریاس و یتنطلس هداوناخ حراخم تهج هب و هقوذآ هرادا تهج هب و
 ءایشا نیا تمیق و دنراد تفایرد دیسر ضبف و دنهدب مزیه و هاک و هلغ هک دننودام

 رتافد نتشون مضو و دوشیم عضو اهنآ یهدب تایلام زا زور خرن بجوم هب
 هعطق و دنتشادن تابساحم تبث تهج هب هچباتک چیه هک دوب نيا میدق رد ناتسناغفا
 ره و دندومنیم لامعتسا تشاد انهپ « هرگ ود و دق هرگ هس ًابیرقت هک یذغاک یاه
 لاس و رتفد مسا ذغاک هعطق نآ یالاب فصن رد « دندیمانیم درف ار اهنآ زا کی

 مامت درف ةتشون هملک هس مه رگید فصن رد و دنتشون مزال ریغ ظافلا یضعب و خیرات

 ۱ ۳ ۱ . دشیم

 نيا زا هعطق دصکی تشون ناوتیم هچباتک قرو ود رد هک یبلاطم تهج هب ۱
 یباسح تروص هک دشیم مزال هک تهج نیازا دشیم فورصم کچوک یاه ذغاک
 صحفت ار اهذغاک تاعطق نیا زا اهارازه دیاب دنیامن قیقحت یرما نتسناد یارب ار
 نیا رتدب اهنیا همه زا:دوب نیبساحم تاقوا مییضت بابسا یلیح هلئسم نیا و دنیامن
 تلوهس هب و درک یم یبلقت لایح یتایلام روما ای رشابم رگا هک دوب مه بیع
 هتشون رگید درف و دربب نایم زا ار دارفا نيا زا هعطق دنچ ای همطق کی هک تسناوتیم
 اهنآ لوا هحفص رد .مداد بیترت اه هچباتک راک نیا تهج هب اذهل دراذگباهنآ یاج هب
 دنیامنیم رهم مدوخ یتسد رهم هب و هتشون ار هجیاتک نآ قاروا اب اه هحفص دادعت

 رما لیاوا رد دوشن مولعم هک دربب نایم زا ار هچباتک زا یقرو دناوتیمن یسک رگید
 .مدومن عطق ار اهنآ ناتشگنا ؛لمع یازس هب و دندرک ار بلقت نیا صاخشا یضعب
 دوخ تسد هب نآ لّوا هحفص رد هچباتک نتفرگ لیوحت تقو رد سک ره الاح
 .میامن مطن ار وا یاهتسد « دنزب تسد ار هچباتک رگا هک دیامنیم دهعت و دسیونیم
 نیا و دنیامنیم طبض و تبث ار تلود جرح و لخد تابساحم مامت لیذ تارادا

 یدلب تارادا و تواضق هرادا و تموکح هرادا ینعی دشابیم هنازح هب قلعتم تبارادا

 اهنآ دادعت هک تایلام تارادا و کررمگ و یشاب هلفاق و یرگ هغوراد و یتراجت و



۱۳۱ 

 ۱ ۱ :تسا راهج

 و اهربمت شورف هرادا اب اههناختسپ و یبرفم و یقرشم و یبونج و یلامش
 هک تالیوحت هرادا و دنیامنیم تبث ار یتلود هیموی تابساحم هک تاحارحا تارادا

 رد یتلود تاج هتشون مامت هک یهاش رتفد و دنیامنیم تبث ار تلود لحد مامت

 تاح هخسن مامت اجنآ رد هک هچمانزور هرادا ؛هرک ذت هرادا . دوشیم طبض اجنآ

 یرگ باسح هرادا . دوشیم هتشون نتفرگ لوپ و نداد لوپ تهح هب هنازخ تاورب

 «تسا لک یفوتسم هرادا هلزنم هب نیا هک دوشیم قیرفت تابساحم مامت اجنآ رد هک

 و تسا نیبساحم ریشم اهنآ زا یکی هک تسا ریشم رفن ود رما تحت هرادا نیا

 و تسرد تابساحم هک دنیامن یگ دیسر ات تسا تابساحم قدصم و ریشم یرگید

 تارادا هب تارادا نیا ییتالو یاه هبعش ضیارع . دشاب هدش هتخادرپ و تبث حیحص

 دنک یم هظحالم ناح لا بیبح مگر زب رسپ ار تاج هضیرع « دسریم لباک یزک رم

 هموقرم تارادا هطساو هک تسه مه یرگید هرادا کی و دتسرف یم نم دزن دعب و

 کی نآ سیئر و تسا رابرد ترازو هرادا نآ مسا و دشابیم مدوخ صخش و قوف

 هرادا و ماظن تارزو ُهرادا تارادا نيا رب هوالع « دشابیم گرزب یارزو زا رفن

 و "عیانص تاجناحخراک هرادا و تسا یهاش یاه هناخراک تراظن هرادا و هقوذآ

 . دشابیم یتلود تاریمعت تارادا

 هیلدع تامک احم «ب

 هدش نایب لصف نيا لوا تمسق رد هک تارادا مامت هیلدع تامک احم سلاجم

 تارادا نامه رد تسا اهنآ دوح هب مجار هک هیلدع تامک احم یاهراک تسا

 نم هب ما هتشاد نایب ًاللبق هک بیترت نامه هب مه اهنآ ضیارع و دوشیم همک احم

 هک مرادیم راهظا ردق نیا یلو « دوشب رارکت تسین مزال رگید اذهل . دسریم

 .تسا هدوب ریاد تنطلس تخت هب نم سولج زا لبق هک یمسق هب ینوناق تامک احم

 اب دشابیم هرهطم تعیرش بجوم هب تارقف یضعب رد ؛ دشابیمن مسق نآ هب الاح

 هیلاح تاموسر و تالاح اب ات ما هداد رییغت ار نوناق تارقف ریاس یلو ؛نم ءاضما

 یعبان» "نم رد - *



۳: 

 دصیس هک ما هتشاد راهظا لبق ًالثم دشاب هدوب قباطم تسا هتفای رییغت نوچ تکلمم
 نوناق «ما هدرک خوسنم ار ُنوناق نیا .تسا هدوب ناسنا رفن کی ناج تگللق هیپور

 تسد رد یلکب یلتاق مکح هک تسا نیا نآ و ما هدومن ارجا نیا ضوع هب یرگید
 رگا و دنراتخم دنیامن صاصق دنهاوخب رگ ا.دشابیم لوتقم ناسک و ءایلوا

 در ای اضما ار وفع نیا هک تسا راتخم تلود مه زاب دنیامن وفع ار لتاق دنهاوخب

 رازه تفه دیاب لتاق مه زاب دومن وفع لوتقم ءایلوا لثم مه تلود رگ ا نکل « دیامن

 رگ ا « دهدب تلود هب دوخ سقن صالختسا یارب تمارغ همیرج ناونع هب هیپور
 هتساوخ رگا هک دننوذام وا ناتسود و ماوقا دهدب ار هجو نيا دناوت یمن شدوح

 ۱ . دنهدب ار هاوخنت نیا دنشاب

 هکلب ؛تسا هدوب دوخ رهوش کلم اهنت هن نز ناتسناغفا میدق نوناق بحوم هب

 رگا اذهل تسا هدوب رگید ماوقا و اهردارب لیبق زا شرهوش هداوناح مامت کلم

 مه نز رگا هک تشاد قح شرهوش ماوقا زا رفن کی دشیم توف هیلاراشم رهوش
 نیا زا و تسا هدوب تکلممیمومع هدعاق نیا . دریگب تیحوز هب ار وا دشابن یضار
 وا یارب یعقوم رگید داتفایم هداوناخ گنچ رد یتخبدب زا هک هراچیب نز تهج
 توف زا دعب هک دنتشاذگ یم ار وا رگا و دوش صالح اهنآ تسد زا هک دوبن نکمم

 حاضتفا بابسا یلیح ار رما نيا دورب رگید یاج اي ردام و ردپ هناح هب شرهوش
 ع رش بجوم هب ار راتفر نيا هک دوب بیرغ رایسب هدیقع نيا و دنتسنادیم دوح هلیبق
 ینوناق .تسا ربمغیپ ماکحا فلاخم یلکب هدعاق نیا هکنآ لاح و دنتسنادیم رهطم
 ناوتیمن و تسا دازآ نز « دش توف رهوش هک نیمه تسا نيا مدومن ارجا مدوح هک

 طقف هن دیامن رایتعا یرهوش هب دوخ لیم فالحرب ار یسک درک روبجم ار وا

 و ردپ و دشاب هدیسرن غ ولب دح هب هک یرتحد نم هجورم نوناق بجوم هب هکلب «نیمه
 لعاف دیسر غ ولب دح هب هکنيا زا سپ دنشاب هدروآ رد یسک حاکن هب ار وا ردام
 رگا «دقع لوبق زا دعب نيا رب هوالع و دیامن در ای لوبق ار حاکن نیا هک تسا راتخم

 دناوت یم هیلاراشم « دوشن وا جراخم لمحتم دیامن یراتفردب ای یدعت وا هب شرهوش

 . دهدب قالط ارم ای دهدب ارم هوسک و هقفن ای نم رهوش هک دوش ضراع همکحم هب
 یاهداماد هک دوب نیا گ رزب یاه هداوناخ زا یضعب مسر قیرط نیمه هب

 ردقنآ ناشلیم فالعرب ار دوح یاهنز یاه هلابق هکنيا رب دنتشاد یماو ار دوح



۳۳ 

 - زاب دندادیم کمک وا هب دندشیم قفتم وا هداوناخ مامت رگ ا هک دنهد رارق رایسب

 وا لحادم هک یصخش زا ًالثم .دنیامن ادا دنناوتب ار روک ذم هلابق هک جیچون نکمم مه
 هدوب وا نز هلابق هیپور رازه دصناپ هک دنتفرگ یم دهعت دوب نارق جنپ و تسیب یهام

 ار نوناق نیا . دشیم مالغ هلزنم هب هراچیب درم تعنادرپیمن ار غلبم نيا رگا و دشاب

 هس یلا رازه کی زا یتنطلس هداوناح ناگ دازهاش هک مداد رارق و مدومن دودحم

 دنشاب هتشاد هوق رگ ا هتبلا «هیپور دصهن یلا دصیس زا مدرم ریاس و دننکب هلابق رازه
 هک دنراتخم لعاف دنهدب دو یاهنز هب غلبم نیا زا رتشیب دنهاوخب رطاح بیط هب و
 . دنیامن راتفر دوحخ لیم بجحوم هب

 هدش هداد یلک تارییغت ؛ دوب حاضتفا بابسا هک ؛تامک احم میدق مضو رد

 مزال نآ تهج هب هدح یلع باتک میامن نایب ًاحورشم ار اهنآ همه هاگ ره .تسا

 ندوبن تروص رد ات ما هتشاد لومعم هیحاودزا دوقع تبث تهح هب هدعاق .دوشیم

 دقع دراذگب تاح هلابق تبث هرادا سیئر رگا .دیاین نایم رد هعفارم «یفاک دوهش

 هیبنت ًالماک ار هیلاراشم «دنیامن تبث وا هچباتک رد یرابجا دقع اي یعورشمان
 . دوش یم

 یتلود تاریمعت هرادا «ج

 قباس یاهنامز زا رتشیب هرادا نيا هب ناتسناغفا رد نم ینارمکح نامز رد

 زا هک ترامع کی «ناتسناغفا مامت رد هک تسا عضاو بلطم نیا .تسا هدش هجوت

 لگ و تشعن زا تارامع مامت .تشادن دوجو « دشاب هدش هتخاس گنس و چگ و رجآ

 و نینزغ و خلب میدق رهش هبارح طقف ؛ دشیم هدید میدق تارامع هک یطاقن رد و دوب

 و تکلمم فلتخم طاقن رد رباقم زا یدودعم و لباک راصح اب یتنطلس تارامع

 نم ینارمکح نامز رد هک مفوعشم رما نیا راهظا زا . دشابیم دجسم شش جیپ ًابیرقت
 تکلمم نیا مظعم یاهرهش زا کی ره رد ابیرقت زاتمم یچگ و یرجآ تاوامع

 زونه و تسا هدش هتخادرپ بوخ یاههار تکلمم مامت رد و تسا هدش هتخاس

 . دنشابیم راک نیا لوغشم

 تک دشابیم غلبه هب لباک زا یکی ؛تسا هدش هتخاس هک هدمع یاههار

 زا و راهدنق هب تاره زا یکی .تاره هب لباک زا یکی .دراد دادذتما سور دحرس



۳۶ 

 و رامثا هب دابآ لالج زا یکی .تاجرازه هب لباک زا یکی .لباک و نینزغ هب مه اجنآ
 تدم رد هار نيا و دشابیم نوراق گنت هار زا رواشیپ هب لباک زا یکی؟داتسرفاک
 یلک هدیاف .دنا هدوب راک لوفشف هار نیا رد رفن اهرازه و تسا هدش هتخاس لاس هد
 نتشذگ تمحز زا دننک یم زوبع هار نیا زا هک ینیرفاسم هک تسا نیا هار نیا
 ار اهنآ یاهلپ و اههار نیا مامت .دنا هدش هدوسآ لیوط یاه هرد و هخماش لابج للق
 .دنیامنیم سرغ راجشا ار هار فرط ود ره و. دنیامنیم ریمعت و دیدزاب لاس ره
 اهنآ هب قلعتم هک ییاح ات درذگ یم اهنآ یضارا زا اههار هک هد ره و هبصق ره یلاها
 نیمه هب . دنشاب یم لوئسم دنناسرب اه هرد راجشا هب ٌادمع هک یبارخ تهج هب تسه

 اهنآ تالاحم زا هک ییابرغ و نیرفاسم یتمالس تهج هب هبصق و هیرق ره یلاها مسق
 هب هیرق ای هبصق دودح رد نیرفاسم رگ ًالثم دنشابیم لوئسم دنننک یم دمآ و تفر
 زا ای دنیامن ادیپ ار رصقم دیاب اجنآ یلاها دوش تقرس اهنآ لاوما ای دنسرب لتق

 چیه رد ریرش صخش تهج نيا زا . دنیآ رب صاخشا نآ رب هدراو تراسعت هدهع ۱
 دنیوگ یم اجنآ یلاها دورب هک اج ره هب هک اریز «درادن اج تکلمم مامت رد هطقن

 .یوش رود اجنیا زا وت دیاب .میهدب ار وت تشز لامعا باوج میناوتیمن امهک
 هج رگ ا ؛تسا نما نیرفاسم یارب نم تکلمم یاههار مامت تهج نیمه هب

 یراگن رابحا هرادا زا دیاب هتبلا « دیامنیمن لات یماسم
 تهج هب هک یمادام فوخ لیاسو نیا هب هک میامن دیجمت تاماظتنا رگید و دوح

 هعلق مظعم یاهرهش زا یضعب فارطا .تسا هدش عفر دوب لصاح ءابرغ و نیرفاسم
 و خلب کیدزن یداد هد ةعلق هلمج نآ زا هک ما هتخاس مکحتسم یاه همکحم و اه
 و نیرتگ رزب زا هعلق نیا و دشابیم « دنیآ یم خلب هب هیسور زا هک یهار رب فرشم
 تهح هب هروک نیدنج .تسا هدش انب «ناتسناغفا رد هک دشابیم ییاه هعلق نیرتمکحم

 هدش لصاح یتلود تاریمعت رد هک یتایقرت نیاو مدومن ریاد یزپ چگ و یزپرحآ
 . دشابیم دنا هدون راک نیا لوغشم هک ینیرشابم مامت دیجمت بابسا تسا
 .تسا لیذ رارق زا نیرشابم نيا زا یضعب یماسا

 سیئر نارمع ریم «سدنهم ناخ ناحبسلادبع «سدنهم ناخ نامح رلادبع
 نم دزن شمادختسا زا لبق هک شخب دمحم یشنم ریظن یشنم «یتلود تاریمعت هرادا
 ناسیون هشقن زا رفن نیدنج هب صخش نیا و تسا هدوب باجنپ تلایا یشاب سیون هشقن
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 ۱ یبط هرادا هد

 یارب رگید هبعش و دشابیم ینانوی بط میدق هبعش « دراد هبعش ود هرادا نیا

 تارادا رهش ره رد و دنیامنیم هجلاعم یگنرف بط بجوم هب هک دشابیم ییابطا
 هک ییاه هناخاود . دشابیم مسق ود ره یابطا نیا تبظاوم تحت یرکشل و یروشک

 بیان رفن کی طسوت هب مدومن ریاد ناتسناففا رد لوا یگنرف یاهاود نداد تهح هب

 صاخشا نيا و دوب ناخن میحرلادبع رتک د و ناحخ میاد رتک د هب موسوم یدنه بیط
 تخت هب نم سولج زا دعب یدنچ و دندوب هدرک راک سیلگنا یاهرتک د تسدریز

 . دندش راک نیا مدختسم ؛تنطلس

 ات و دندوب هدومن ریاد اهرتک د نيا هک دوب اه هناخاود نیمه طقف لیاوا رد

 هب اذغ و اودیماظن زکارم رد و دوب هدشن ریاد اه هناخ ضیرم دعب لاس نیدنج

 بیبط ار هناخ ضیرم لوا . دشیم هداد تلود بناح زا یماظن یاضرم تهح

 و دومن ریاد .ق .۰ ۱۳۱۲ لاس رد یسیلگنا مناحخ (نتلمه سایلل) نم صوصخم

 زا دوخ اب ار وا مناح نتلمه هک یسیلگنا مناخ راتسرپ رفن کی و درگ اش نیدنچ
 لوا ندومنریاد رب هوالع . دندومنیم تنواعم اهیلاراشم اب دوب هدروآ ناتسلگنا

 یبوک هلبآ هدام لیصحت و یبوک هلبآ مناخ نوتلمه «ناتشگنرف زرط هب هناخ ضیرم

 اریز ؛داتفا رثْوم و هدیاف اب يليح لانطا تهج هب رما نیا . دومن لوادتم هلاسوگ زا ار

 مه بوح هک ییاهنآ و دندشیم فلت هشیمه هلبآ ضرم هب لافطا زا یدایز دادعت هک

 یابطا زا رفن نیدنچ .دندوب رظنملا هیرک و تشز رایسب «ییور هلبآ زا دندشیم
 هلاسوگ زا هلبآ هدام لیصحت و یبوک هلبآ زرط هک مدرپس مناخ نتلمه هب مه اریموب
 ار نآ تاج هخسن و دنتشون نم رمالا بسح ملع نيا رد هلاسر و دنزومایب اهنآ هب ار

 متساوخ دوخ تکلمم تسدرود طاقن زا ار ابطا و مدرک میسقت تکلمم یلاها مامت هب

 .دنزومایب ار لمع نيا «مناخ نتلمه یاهدرگ اش زا هک

 دوب هدمآ لباک هب ینامز « دوب نم یتراجت یالک و زا یکی هک کیب رتسم

 تهج هب مه هیلاراشم . دومن هجلاعم بوخ ار وا مناح نتلمه . دش یتخس شوخان
 . دومن ریاد لباک هب دوخ لام زا یتقوم هناخ ضیرم «تیعونمم و هنارکش راهظا
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 مادقا نيا دنا هدشیمومع ریخ ثعاب ردق نيا لوا یاه هناخ ضیرم هک الاح مراودیما

 . ضیرم ءاضرم هجلاعم تهج هب.ات دشاب هدوب یفرت رد زور هب زور تکلههمامت رد
 مسا و دنوشب هجلاعم ًاحیحص قذاح یاهرتک د مکح تحت هدش ایهم دایز یاه هناح
 رک ذ تسا هدومن نم هب هک مه یرگید تمدح هطساو هب ماقم نيا رد ار مناخ نتلمه
 یشاب میکح تمس هب نا هّلارصن مرسپ اب .ق.۰ ۱۳۱۲ لاس رد هیلاراشم .میامنیم
 ناتسلگنا ةکلم ترضح ایلع تمدح یبایفرش زا رفس نآ رد و تفر ناتسلگنا هب یرگ

 *لنداعم هرادا

 « دشاب هدوب ایند کلامم نیرت لومتم دیاب هک دراد نداعم ردق نیا ناتسناففا

 زا کی چیه .یرهوج «رهوج ردق .دسانش رگ رز «رز ردق ؛هلوقم بجوم هب یلو
 هدیاف زیخرز نداعم نیا زا دنتسناوتن اجنآ یلاها ای «ناتسناففا قباس یاه نارمکح

 و سم و نهآ و برس و هرقن و الط نداعم و دروجال گنس یندعم کی و توقای
 راک تهح هب . * دشابیم کمن و ترامع تهج گنس و دندعم هبنپ و گنس لاغذ

 اهنیشام ماسقا یروآ ممج لوغشم « دیفم و حیحص روطب نداعم نيا مامت ندومن

 ۱ . .مشابیم
 ندومن راک رد « دشابیم سیلگنا یندعم ناسدنهم زا یکی هک نتلدم رتسم

 هب . دمآ رب هدهع زا بوخ یلیح « دنبروق برس ندعم و دابآ لالج توقای ندعم
 دوخ تایندعم راصحنا هک میامنیم تحیصن دیک ًأت لامک اب دوخ فالعنا و اهرسپ
 هلخادم یحراح یاهیناپمک اهنآ نداعم رد دنراذگن و دنهدن #* یجراخ چیه هب ار

 رد هک داد دنهاوحت اه یحراح تسد هب هناهپ هدش هدیدع تالاکشا راحد الاو دنیامن

 هب « دنیامن هلخادم «تسا دیازت رد ًامویف ًاموی هک یعمط تهج هب تکلمم تاروما

 تایندعم :نتم رد 4

 هحراخ :نتم رد -



۳:۷ 

 یرایسب رد یلو «میامن نایب احورشم ار بلطم نيا هک تسین حیحص نم لایحن

 مهارف ار یفیعض تلم یبارخ بابسا *یوق یتلم هک تسا هداتفا تا «دراوم

 فیعض تکلمم نيا رد هک دوح یایاعر قوقح تهح هب هکنيا هناهب هب «دنا هدروآ

 دشاب یفاک هرقف نیا رد نم زا هراشا . دنگنجیم « هتشابیم یتراجت تالماعم لحخاد
  جیپرپ یاهراک رد رگید للم اب ار دوح ًادبا هک دزاس هبتم ارم فالحا و اهرسپ هک

 «دنیامن بانتجا تازایتما ناداد زا جراح نامدرم زا دیاب هک نیمه «دنزادنین مح و

 . دنیامن تسیز میاد اهنآ تکلمم رد هک دنراذگن ار ناتسگنرف لها 1 اصوصخم هکلب

ار وا نآ تهج هب هک ار یراک « «اهنآ رگ راک ای ملعم اب یگنرف مدختسم هک نیمه
 

 ندوب هچنانچ «تعومآ ار دوخ راک یموب مدرم هب و دیناسر مامتا هب دندوب هدروآ

 .دنیامن تعجارم دوحن نطو هب هک دننک صحرم دیاب ار وا «دنناسر ماجنا هب وا روضح

 هقوذآ هرادا و

 تاناویح ریاس و رتش و شکر اب یاهوبای راق ره تسا نکسم هچرگا

 و طایتحا هبانب موزل تروص رد مه زاب یلو «دنریگب هیارک هب دوش یم هزال شک راب

 دادعت اب یشک راب و یراوس تهج هب یتلود بسا سأر رازهراهج و تسیب هظحالم

 و دنشابیم راک نیا یارب ًاصوصخم اهلیف و هتشاد هاگن رتش و لیف زا یدایز

 رازه ود و دنشکب دومن لقن و لمح تاناویح رگید و رتش اب دوشیمن هک ییاهنیشام

 هک مراد زین لحف تسا سأر داتشه ًابیرقت و جیاتن تهج هب مه یخلیا نایدام سأر

 و سیلگنا دهعیلو لبطصا زا اهنآ زا یضعب . دنشابیم سیلگنا لحف یاهبسا زا اهنیا

 رگید و یدنهو ینامک رت و ایلارتسا یاهبسا زا یدودعم ر یبرع یاهبسا زا یحرب

 نیا مامت یتمالس و جازم تبظاوم تهح هب و ما هدومن لیصحت « زاتمم یاهبسا ماسقا

 یاهراکیب زا رفن دنچ .ما هتشاد ررقم روخآ ریما رما تحت راکیب رفن نیدنج اهبسا ۱

 لوادتم ناتسگنرف کلامم رد هک ار دیدج هجلاعم زرط اهنیا یلو ؛ دندوب مه یدلب
 راک نیا تهج هب اریمان سیتنملک رتسم یسیلگنا رفن کی اذهل . دنتسناد یمن تسا

 ماسقازا هکلب « درک یم هجلاعم ار شوحان یاهبسا طقف هن هیلاراشم و ؛مدومن مدختسم

 یبوق تلم :نتم رد - +



۱ ۳۹۸ 
 ناتسناغفا ناناوح زا رفن تسیب هبار دوخ رنه و تفرگ یم مخت تاناویح فلتخم
 ۱ ۱ .تعنومآ

 .دوب هدروآ دوخ اب مه ار یسیلگنا دنفسوگ سأر دنچ سیتنملک رتسم

 مشپ تراجت ددومن دایز تهح هب ایلارتسا یاهدنفسوگ زا یدایز دادعت مدوح

 ع ایتبا « دوشیم دیاع تکلمم لحد هدمع ءزح هروک ذم تراجت زا هک ناتسناغفا

 .مدومن قحلم اهنآ هب و هدومن

 سیردت ةرادا «ز

 مالغ و یصخش نیهدختسم و هداوناح ءازحا میلعت تهج هب سرادم نیدنچ

 ریاس و اه بصنم بحاص لافطا ماظن و گنج یارس یارب زین و مدوخ یاه هچب
 رد دوخ لافطا میلعت تهج هب مه مدرم دوح نیا رب هوالع .مدومن ریاد مدوخ یایاعر

 دیاب .تسه هک یراک رهرد یرک ون ره دنا هدومن ریادیمومع سرادم اج ره
 اهربمغیپ هلزنم هب ار دوخ هک اهالم و اه یضاق یتح .دهدب ناحتما ار دو تمدح

 ءارحا دنناوتیمن ار یعرش ماکحا . دنوشیمن رومأم یراک چیه هب « دنتسنادیم

 زا تسرد هک یتروص رد و دنشاب هدمآ نوریب ناحتما زا ًالبق هکنآ رگم «دنیامن
 هکنانج . دوشیم هداد اهنآ هب نینحتمم سلجم زا هچمان قیدصت دنیآ نوریب ناحتما

 تسا بحاو و تسا مزال میلعت هرادا و لغش ره تهج هب ما هتشاد نایب ماقم نیدنچ رد
 و خیراوت و یسیلگنا نابز «ناح هّلا بیبح مگ رزبرسپ میامن رارکت اجنیا رد هک
 .تسا هدومن لیصحت ار تثیه و تحاسم و * یشک هشقن و هسدنه و ایفارعج

 یتراجت هرادا «حا

 لوادتم تکلمم تاحفص رد هک میدق یاهشور رب هالعهرادا نیا هب قلعتم
 یعس رایسب ما هتشاد فورصم ار دوخ هجوت یلیح رما نیا یقرت تهج هب تسا
 تراجت هتشر منادیم بوح هک اریز «مهد یقرت رتشیب ار تراجت تلاح هک منک یم
 قباس نامز رد «ما هتشاد نایب ًالبق هکنانچ دشابیم تکلمم لومت یارب یگرزب ذحْأم

  یسیون هشقن :نتم رد --# ۱



۳۹ 
 حراخ نآ ءازا هب لوپ و دوشیم دراو ناتسناغفا هب یلیخ «هحراح هراجتلا لام ماسقا

 رد لوپ نآ و دوشیم هتعاس لباک دوح رد هراجتلا لام نآ رتشیهلاح « دشیم

 «دندروآ یم جراح زا هک ییایشا هلمج زا الثم ؛دوشیم ور و ریز تکلمم دوح
 مدرم و دنرواین حراخ زا کمن رگید هک مدومن رما اذهل «دوب کمن یدایز رادقم

 . دنیامن ع ایتبا « دنیامنیم راک ناتسناغفا هدرم هک مدوح هزات نداعم زا کمن دیاب

 و مشپ و تاج هوم ماسفا و دروحال و توقای و هرب یاه تسوپ زا یدایز رادقم

 هب و دوشیم حراخ تکلمم زا ؛اهاود ریاس و کايرت و تارامع یارب بوج و بسا
 . دوشیم تکلمم لحخاد ضوع رد لوپ هلیسو نیا

 تخت هب نم هکنیا زا لبق .تسا هدمآ لمع هب دایز تایقرت «تحالف هرادا رد

 و هویم مسق ره الاح . دندروآ یمن لمع هب "تاجیزبس «میامن سولج ناتسناغفا

 «نامقل و راهدنق تالاحم رد مه ار رکشین تعارز . دوشیم تیبرت تاجیزبس

 تراجت .ماهدروآ ناتسودنه زا ار هریغ و زوم و تابک رم یاهلاهن و ما هدومن لومعم

 لیبق زا هجراح نامدرم تسد رد ؛تشاد دوجو ناتسناغفا رد هک مه یلیلق

 هک اریز « دوب تکلمم لها سالعا ثعاب هرقف نیا . دوب ودنه و ناملسم یاهیدنه

 همزال حراخم مضو زا دعب دندومنیم لیصحت لوپ ردقره هحراح نامدرم نیا

 دوخ تکلمم یلاها اذهل دنداتسرفیم دوح ناطوا هب « دمآ یم لضاف هجنآ «یتراجت

 ضرق هب اهنآ هب هیامرس «یتلود هنازح زا و دنوش تراجت لوغشم هک مدومن قیوشت ار

 یصخش نم هک دنشاب هتشاد رطاح هب دیاب یلو «مریگب اهنآ زا یدوس هکنیا نودب مداد
 زا هک منادیم نوچ نکل «مهدب یسک هب تعفنم هظحالم نودبار دوخ لوپ هک متسین

 و دراو هک هراجتلا لام ره هک ینعم نيا هب . دوشیم دیاع فعاضملاب عفن لوپ نیا
 خرن زا رتشیب غلبم نيا و ؛دنهدیم کر مگ «مین و ود یدص یف « دوشیم جراح

 و دوریم هبتیم نیدنچ روک ذم هجو مه لاس فرظ رد و «تسا لوپ تعفنم یلومعم

 ایاعر هک تسا نيا رگید هدیاف و دوشیم تفایرد کر مگ هعفد ره زا و دیآیم

 یب و شاشتغا تهج هب تصرف . دنشابیم دوخ شاعم روما لیصحت لوغشم

 تالا یزبس :نتم رد چک
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 و تیفورصم یلیحخ تکلمم همهم تاروما رد هک یدوحو اب مرادیم راهظا
 کی زا هکنآ یتح «منک یمن رظن فرص مه ییزج یلیخ تاروما #ر اد لاغتشا

 زا یضعب دعب و متخومآ ار ونایپ زاس ندومن کوک «یمان رخرپ رتسم یسیلگنا رفن

 هک مرادیم راهظا زین و متخومآ ار ونایپ زاس ندومن کوک ار مدوخ ناسک و یلاها

 متفرگ هجوج اهنآ زا مدوح ًالوا هدومن ع ایتبا یدنس یاهغرم زا صوصخم مسق کی
 هب هدش پاچ یاهذغاک و اهربمت ماسقا اهدص مدرک میاش مدرم نایم رد دعب و

 لوادتم هرک ذت و یحاودزا یاه هلابق و دانسا و تاحلابق و تاحمان هراحا تهح

 ادا ناتسناغفا رد نم نامز زا لبق و دوشیم هنازح دیاع دتعم یلوپ اهنیا زا هک متشاد

 و هدیدع میانص «تلود لحد دراوم نیرتهب یلو «تسنادیمن یسک مه ار اهنیا مسا

 .ما هدرک لوادتم و ریاد مدوخ هک تسا ینداعم و فرح
 نیا فرص ار دوخ ٌةيموي تاقوا رتشیب «یماظن تاروما هجوت زا دعب ئه
 و لقاع یلیح ار دوح هک نم یاه بصنم بحاص رثک | میامنیم یتراجت تاروما

 رد ار فارگلت و نهآ یاههار هک دنهدیم تحلصم ًالاصتا دننادیم رایشوه

 و تایندعم زا تسین نکمم اهنیا نودب دنیوگ یمو میامن لوادتم.دوخ تکلمم
 تحیصن دوخ فالحا و دالوا هب ًاددجم . دوش لصاح یلک هدیاف رگید تالوصحم

 اهنآ فرح هک منادیم مدوح هتبلا . دنیامنن لوبقا ر صاخشا نیا فرح هک میامنیم
 هب ندش لحاد هک یتروص رد دننادیمن کلاذعم یلو «.تسا تسرد و تسار یلیح

 نیا لخد هک تشاد دهاوخن یلاکشا نادنچ یجراح لود یارب « دوش لهس «تکلمم
 .دنریگ ارف ار نآ هدش کلم

 و تخس نآ یعیبط تلاح هک تسا نیا «ناتسناغنا ءاقب تلع نیرتگ رزب

 و تسا هداد رارق ام یارب یعیبط هعلق یهوک هلق ره دنوادخ . دشاب یم مکحم

 هک ینامز ات « دنشابیم یگنج ًاترطف هک ناتسناغفا لها هک دننادیم هجراح نامدرم

 هشیمه « دنوشن لباقم نمشد اب نادیم رد و دنیامن ناهنپ «اهگنس بقع ار دوح دنناوتب

 فارگلت و نهآ یاههار هک دیسر دهاوخ زور نآ «تسین کش . دنگنجب دنناوتیم

 زور نآ و .دنوش لاحشوح مدرم تکلمم رد اهنآ ندش ریاد زا و دشاب دیفم یلیحخ

 اب هک دنشاب هتشاد هوق ردق نآ .میراد یگرزب رکشل مینیب هب ام هک دوب دهاوخ یزور

 یراددوخ ات میشاب هتشادن یفاک توق ام هک یتقو ات یلو ؛ دنگنجب دوخ یاه هیاسمه-



۱۳-۱ 

 منک یم راک رایسب هچ هک دننادیم «دنا هدید مقاوم هنوگ نيا رد ارم هک یصاخشا
 تک رح رتسب زا دناوتیمن نم یاپ و تسد رگا ما هتفگ هک دنا هدینش تاقوا رثکا و

 ماکحا « دنروضح رد هک یصاخشا هب هداد تک رح ار منابز مناوتیم مه زاب « دیامن

 هکلب « دشابیمن تمح ز نم یارب رایسب راک .دننکب دیاب هچ هک میوگب اهنآ هب و مهدب
 راک هب لیام یلیخ هک ارچ «موشیمن هتسح ًادبا و مراد تسود ار دایز راک سکع هب

 نم سوه و اوه و دراد یسوه و ییاوه سک ره هک تسین کش مشابیم تنحم و
 مظن هک دشابیم نیا تهج هب مراد اور دو رب هک ار یتقشم مامت .تسا اهنیمه

 ۳ : دیوگ یم رعاش هکنانچ «میامن لمکم ار دوخ تکلمم

 شک راب یوق زا فیعض دشاب هک ۰ شوحخ باوح هشداپ رب تسا مارح
 و وزرآ رمع تدم هکنانج «تسا هداهن نم تعیبط رد دنوادخ ار راک قشع نب

 زجاع فیعض ؛دنب نيا هب یلاغت دنوادح هک ار یقولخم هک تسا نیا نم یعقاو یانمت
 : دیام رفیم دوحخ ربمغیپ هب دنوادح هکنانج .میامن یرادهاگن اهنآ زا هدرپس دوحن

 یدعت زا ار ناتسناغفا هک تساوح دنوادخ نوچ « هبابسا هب ءایهن ًاثیش هلادارا اذا»

 رختفم عینم ماقم نیا هب ار دوحخ فیعض هدنب نیا «دناهرب هلخاد تاشاشتغا و هحراح

 ار وا و دشاب قرفتسم تلم تیهافر بابسا لایخ رد هک تشاداو ار وا و دینادرگ
 سفن هک دشاب رضاح و دیامنب مدرم نیا یقرت فرص ار دوخ تاقوا هک درک مهلم

 . دیامنب (ص) هیدمحم هقح نید و یگ دوسآ یادف ار دوخ
 کالاچ یقرت هب ور «نایدا و للم ریاس یلاها هک منیبیم رتشیب هچره

 هنوگج هکنیا رد مرکفتم زور مامت . دوشیم رتمک نم تحارتساو باوخ « دنور یم

 نیمه زا نم یاهباوح اهبش و میامن هلباقم «یتلم نیرتراتفر دنت اب هک تسناوت مهاوح

 باوح هب رگید زیچ شوم زا ریغ هبرگ هک تسا فورعم لثم . دشابیم اهلیبق
 نآ زا دیاب هنوگچ هکنيا و مدوخ تکلمم هداتفا بقع تلاح زا ریغ نم و دنیبیمن

 هب «ناتسناغفا هک منک یم هظحالم هک اریز «منیبیمن یباوخ :رگید « دومن تظفاحم

 "بناح زا و یریش فرط کی زا هک دشابیم راکش هک تسا یا هراچیب دنفسوگ ٌهلزنم
 ب هک یعقوم نیتسخن هب هک دنرضاح و دننک یم هاگن دنت وا هب یبیهم سرخ رگید

 .دنیامن علب ار وا دیابب اهنآ تسد

 دودح دیدحت هکنیا زا لبق لاس نیدنج هک دننادیم نم رابرد یلاها هکنانج



۱ ۳۲ 

 ای مییامن فیعض ار دوخ تکلمم راسهوک توق دوخ تسد هب دیابن «مینکب ار دو

 نیرزیمخت هزور ره هک تشاد یغرم یصخش هک میوش هابتشا نامه بیوترم دیابن

 ار غ » « دروایب تسد هب ار اهمخت هعفد کی هک یلایخ هب سک نآ و داهنیم وا یارب

 . دیص رن دوصقم هب و تشک

 هناخ تسپ هرادا هط

 هب هار طحن کی مه نآ «تشاد دوجو ًامسا طقف نم سولج زا لبق هرادا نيا

 تدم زا دعب «تاج هتشون و دوب حوتفم رواشیپ هب لباک زا تسپ تک ری. تهج
 بترم حیحص بیترت هب الاح دیسریم شنابحاص هب نیعم ریغ ینامز رد یدیدم
 ندیناسر و دشابیم ریاد « اه هناخ تسپ نم تکلمم زا یرهش ره رد و دضابیم

 ناتسودنه زا تعاس شش و یس فرظ رد هک دشابیم عیرس ردق نآ مه تاج هتشون

 و ناریا و سور ینعی فارطا کلام بناج ره هب تسپ یاه طع و دسریم لباک هب

 اهنآ ضبق نتفرگ و اهتک اپ ندومن یشرافس عضو دصابیم یراج داتسودنه و نیچ
 هب و دشابیم لمکتم ًالماک «اهریغ و یتسپ تاورب و تاناما و تاتالعا نداتسرف

 هب دوشیم دیاع هرادا نيا زا هک یلخد و دشابیم ناتسودنه یاه هناخ تسپ زرط ۱

 .دنک یم تیانک نآ حج راخم مامت تهج ۱

 اف۰۰ چسسچ)چچ >> ۰
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 ِک حال ۹
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 مراهچ لصف

 ناخ نامحرلادبعریما هنازور یاهراک

 ششوک و راک -۱

 یترشاعم زرط سکع هب یّلکب نم یناگ دنز عضو لاح هب ات تیلوفط نامز زا
 فورصم ناشتاقوا رتشیب و دنراد ییایسآ یاسر و نیطالس رثک | هک دشابیم

 «هاشداپ تهج هب هک دنیامنیم لایخ گرزب نامدرم و . دشابیم شیعت و تلاطب

 تروص ار یراک دوخ تسد هب اي ؛دوریم هار هدایپ دننیب هب رگا تسا نأش رسک

 ار دوخ ندب و حور هک تسین رتگرزب نیا زا یهانگ «نم داقتعا هب یلو « دهدیم

 هک تسا یتمعن نارفک نيا و دنشابن هدیفم یاهراک لوغشم و دنامب راکیب میراذگب

 .تسا هدومرف اطع ام هب دنوادح

 طابنتسا ناشدوحخ دننامتیم نم تالاح خیرات زا نم باتک ناگ دننک هعلاطم

 دیاش و «ما هدوبن یلماک یهاپس درم نم ایآ دوخ یناگ دنز مامت فرظ رد هک دنیامن

 هشیمه سابل و ترشاعم عضو .ما هدوب رت شک تمحز «یرگ راک اي هلعف یندا زا

 ار دوح زور و بش هک ما هدوب لیام هشیمه .تسا هدوب هنایهاپس و فلکت یب و هداس

 و میامنیم باوخ فرص ار یتعاس دنچ طقف و مشاب هتشاد یراک فورصم ًالماک

 هک یتلاح رد .تسا هدش یداع نم عبط « دنکیم ادیپ یونا تعیبط تداع نوج

 لومعم بسح رب مه زاب «میامن تک رح رتسب رد مناوتن هک مشاب مه یتخس شوخان
 و ضیارع ءافصاو یتلود تاج هتشون ریاس و لیاسر ریرحت و هعلاطم لوغشم

 و مشابیم تاماکحا و اه لمعلاروتسد ندومن رداص و مدوخ یایاعر تاملظت



۳۵ 

 مبط نامز نامه رد ار باوعن نآ و مدوب هدید یباوخ دوش هرک اذم ح مهم ناتسناففا
 زا لبق هک دوب نیا روک ذم باوخ داقم صالح متحااس رشتنم تکلمم مامت رد هدومن

 نآ تظافح و تینما تهح هب ناتسناففا فارطا اریمکحم راوید دیاب مدوخ توم

 دحرس هک دندومن نینچ ار باوحخ نیا ریبعت نیرمعم .مناسر لیمکت هب هدیشک
 تلاح دوش یریگ و لج هلیسو نیا هب ات دومن مهاوحخ دیدحت مسق نیا هب ار ناتسناغفا
 نیا لثم دندش کیدزن و ندمآ شیپ ددصرد ًارارمتسا هک ار ییاه هیاسمه یطخت
 تسار و ما هتفگ دوخ رابرد لها هب ار اهنآ مامت هک نم رگید یاهباوخ رثک ا تسا
 ینعم نیا و مراد تایح زونه نم و دش دیدحت تادحرس هک دندید و تسا هدش

 رد هبترم کی هتفه هک اریز «دنیامن مامت ارم دنلیام هک تسا یصاخشا فسأت ثعاب

 هک منک یم نامگ و دنیامنیم رشتنم نم توف باب رد غ ورد یاهترهش «مدرم هاوفا
 .دناهدناریم ارم دوح لایح هب اهنآ هک دشاب هدرم هعفد نیدنچ ردق نیا سک چیه

 هب تسا نادند ریز اهتشا تسا فورعم لثم هکنانچ .مشاب هدوب راک لوغشم هک ملیام
 راهظا ؛ دننادب ارم یناگ دنز مضو تالیضفت یضعب دنهاوخ یم هک یصاخشا تهج

 .مرادن یصوصخم نامز ک اروخ تهج هب ای نیعم تقو باوع یارب هک مرادیم
 رد مدوخو دنامیم نم ولج هرفس رد تعاس نیدنچ ات نم یادغ تاقوا یضعب

 یضعب یزیر ح رط لوغشم هک یتقو .مراد شومارف اذغ زا هدوب قرغتسم تارکفت
 هک دوشیم یلوتسم نم رب نانچ تالایخ «مشابیم یتلود تاروما هجوتم و تایقرت

 هعلاطم لوغشم اهبش رثک | .من منیبیمن دنتسه نم روضح رد هک ار یصاخشا زا کی چیه

 بش هک موشیمن تفتلم ای منک یمن دنلب ار مرس و موشیم تالسارم باوج نتشون و
 .تسا هدش رادومن حبص و تسا هتشذگ

 فورعم نونجم مساهب نیمز قرشم رد هک تسا یقشاع تیاکح لئم نم تیاکح

 گس نآ بقع هدید ار یلیل گس یزور هک تشاد شعت دقنآ یلیل اب نونجم .تسا
 زامن لوغشم اجنآ رد هک مه ار یصاخشا و دشابیم دجسم هک دشن تفعلم و تفر
 هن نم هک تشاد راهظا «دندومن هذخاوم وا زا دجسم لها هک یتقو. هدیدن « دندوب

 هبوبحم گس هک اریز « دیتسه زامن لوغشم احنیا رد هک ار امش هن و مدید ار دجسم

 دندوبن دوح یادح هحوتم ردقنآ روک ذم صاخشا سپ .مراد تسود یلیخ ار دوح

۱ 

۱ ۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 



۳۵ 

 ندید هحوتم اهنآ ساوح هک اریز «تسا هدوب دوح هقوشعم گس هچههتم نونجم هک

 .تسا هتشادن یتمیق اهنآ زامن اذهل .تسا هدوب گس و نونجم

 ضارما مت یلک تلع عطقبال لافتشا نیا هک دنیوگ يم نم هب هابطا و اهرتکد

 زا ینیعم تاقوا رد مه ار دون یاذغ و مشک یم تمحز یلیح نم نوچ و تسا نم

 چیه تمکح و لقع و قشع هک تسا نیا نم بارح یلو ؛منک یم فرص بیترت یور

 ادهل «مشابیم دوحن تلم تیهافر قشاع نم نوچ «دنرادن تقفاوم رگیدمه اب تقو

 و مشابیم دوح یایاعر تامحز و جنر تفتلم هکلب ؛متسین دوحخ تفشم تفتلم

 تامحز هک دننادیمن هتشادن قشع زگ ره هک یناسک .موشب اهنیا لمحتم مناوتیمن

 :تسا هتفگ بوح ارعش زا رفن کی هکنانچ . دشابیم بولطم و تخس ردق هج قاشع

 گرگ مشچ یایتوت هلگ درگ گرزب بلطم هچ ناد تحار جنر

 رتدنت میامنیم هدهاشم یقرت و ربیغت راثآ هچره ناتسناغفا تیهافر بلط رد

 نیا و . دوریم دو هقوشعم یاپ شقن بقع هب قشاع هکنآ لثم هب «مودیم اهنآ بقع

 دشاب رت مدق تباث دوح هار رد هک دوشیم وا تهج هب شیوشت بابسا رتدایز ینعم

 یارب ارم مدرم ریاس نایمزا هک یفیلکت ءارجا رد هک میامنیم تلئسم دنوادخ زاو

 یایاعر یراتفردب بس هب عقاوم رثکا و دیامرف تنواعم «تسا هدومرف بختنم نآ

 دنشابیم رگیدکی یارب ینیچ بابسا و اوعد و یرگ یغای لوغشم هشيمه هک مدوحن

 .موش یم هتسکش لد رایسب « دنناسریم نم هب غ ورد یاهربخ رگیدمه فلاخم هب و

 مییضت بابسا هرقف نيا و میامن یگ دیسر بلطم تحص قیقحت تهج هب دیاب تقو نآ

 مدق یفرت هب ور میامنیم یعس هچره هک ینعم نيا هب . دوشیم نم زیزع تقو فصن
 .موشیم هتسحن یلیخ تهج نيا زا . دنشک یم بقع ارم اهنآ «منزب

 مه اهنآ ینیچ بابسا و تسین ریذپ رییغت تلاح هک منک یم لایخ تاقوا یضعب

 و توق رد اهنآ هک داد اقترا یا هحرد هب ار اهنآ تسین نکمم و درادن حالع

 زا تسا بوح هک میامنیم رکف یهاگ و دنوشب دوحخ یاه هیاسمه رسمه «تیصاح

 و هدوسآ یگدنز رگید یاج هتفرگ هرانک تمحز و هصخرپ یگ دنز نیا

 مامت ات دنگنجب ناشدوخ نیب هک مراذگب ار دوح یایاعر و میامن رایتخا یمارآ

 هک تسا یفیلاکت نداد ماجنا زا درمت و تسا رود یگنادرم زا مادقا نیا یلو « دنوش

 قلح ارم نآ تهج هب و تسا هدومرف رما ام هب قلطم رداق ینعی یقیقح هاشداب



۳9۹ 
 هک یتالاکشا زا ًادبا دیابن قداص قشاع هک تسا نیا نم داقتعا و تا هدومرف
 ر دوح قوشعم همشرک و زان مامت و دوشب نادرگ ور دیآ یم شیپ وا تهج هب هشیمه
 تحار قوشعم یاهجنر .دنادب اراوگ یتامحز و نیریش یتاک رح ار وا متس ء ملغ و
 : دیآ یم شیپ حلصم صخش تهج هب هک هصغ و تال کشا و دشابیم وا شیع و
 ششوک و یعس رتشیب راک نآ رد ؛درادیم او ار وا و دوشیم وا یم رگ رس بابسا
 ۱ . دیامن

 تقو چیه «متسه راک لوفشم هک بش و زور تعاس راهچ و تسیب فرظ رد
 لثشم حبص ات ماش زا و ماش ات حبص زا . دشابیمن نم یارب یحیحص بینرت ای ينيعم
 یضعبو مروخیم اذغ ؛موشیم هنسرگ یتقو «مشابیم راک لوغشم هلعف رفن کی
 اذغ زا یلکب اهزور یضعب و هن اي ما هدروخ اذغ هک دنامیمن مرطاح هب اهزور

 زورما هک مسرپیم رابرد لها زا هتشادرب ار مرس ریرحت زا مراد شومارف ندروخ
 نامه رب موشیم باوح هب لیام و هتسح هک یتقو قیرط نیمه هب «هن ای ما هدروخ ادغ
 و یصخش قاتا چیه و موریم باوخ هب دشابیم نم راک یلدنص هک یباوخ تخت
 مزال گرزب یاه ییاریذپ یارب ای تولخ تهج هب یقاتا زین و مرادن نیعم یهاگباوخ
 تغارف تقو چیه یلو « دشابیم ددعتم نم تارامع رد اهقاتا ماست" هکنی" اب .مرادن

 .میامن تک رح رگید قاتا هب یقاقا زا مرادن

 مه اهنآ و مربب رس هب ملایع و لها اب یبش و هتفر نوردنا هب هک مشابیم لیام هتبل
 یتقو هلغشم ترثک زا یلو ؛مورب اهنآ تاقالم تهج هب هک دنوشیم فوعشم یلیخ
 هک ما هتشاد نایب نوچ و موریم اهن" تاقالم یارب تاقوا زا یهاگ هاگ رگم «مرادن
 روک ذم اذهل «مرادن ینیعم تقو دوخ یصخش جئاوح ریاس اب ندروحخ ؛ذغ تهح هب
 ًابیرقت و میامنیم تحارتسا نیعولطلا نیب هک تسا نیا نم یلومعم مسر هک مرادیم
 باوختحخر رد هک یتدم مامت فرظ رد و موشیم رادیب هتشذگ رهظ زا تعاس ود

 و موشیم رادیب تعاس ود ره ًابیرقت هک دروخیم مهب مسق نیا هب نم باوح متسه
 هب ًاددجم دعب و متفایم لایخ هب دوخ تکلمم یاهراک تامامتها و تایقرت باب رد
 «منک یم هک یراک لوا و مزیخیمرب رهظ زا دعب تعاس هس ود نیب .موریم باوخ
 یاود ایآ هک دنیامنیم ناحتما ارم اهنيا و مهاوحخیم ار ابطا و اهرتک د هک تسا نیا

 سابل تسد دنچ و دیآ یم یشاب طایح نآ زا دعب و ریخ ای تسا مزال نم تهج هب .



۳۳. 

 یارب ار اهسابل نآ زا تسد کی و دروآ یم دوحن اب ناتسگنرف یاهسابل زرط هب هداس

 .میامنیم بخقم نم دور نآ

 هنازور یاهراک ریاس-۲

 راهن و یاچ و دیآ یم یچ هوهق ؛سابل ندیشوپ و وشتسش زا تغارف زا سپ

 ابطا تدش لحاد نامز زا ینعی تدم نیا مامت فرظ رد و دروآ یم دوخ اب یرصتخم

 رگید ءازجا زا رفن ود کی و یشنم و رظان و یساقآ کشیا راهن زا تغارف تقو ات

 ام زا کی ره ات دیشاب دوز دنیوگ یم دوح لدرد و دننک یم هاگن نم فرط هب

 هک ارچ منک یمن تمالم ار اهنآ هرقف نیا تهح هب .میرادب هضرع ار دوحخ یاهراک

 رظان و دنونشب نم زا ار زور نآ تابوتکم و تالسارم مامت باوج دیاب اه یشنم

 ار هیرابعا هرادا تاعالطا مامت و « دناسرب رهم هب ار یتلود ٌةیموی تاحارخا تاورب

 ار رفن اهدص «یساقآ کشیا و دنرادب هضرع نم هب «تسا هدیسر ندیباوخ زا دعب هک

 رد مراد ررقم اهتيرومأم یضعب هب ار اهنآ ای میامن یگ دیسر دیاب ار اهنآ ضیارع هک

 رفن نیدنچ موشیم راک لوغشم راهن فرص مامتا زا دعب هک نیمه و .دروایب روضح

 تهج هب هک دنیآ یم روضح هب یصخش یاهرک ون و مدوخ یاهرسپ و ءازجا زا

 و دنشابیم رایسب اهنيا زا هک هچب مالغ ره و دنریگب لمعلاروتسد ؛ دوخ یاهراک
 و یسرداد یاعدتسا هک ملظتم صاخشا تاج هضیرع اب هنایفح رابخا هرادا ءازجا

 صاخشا نینچمه و دنوشیم قاتا لحناد هتفرگ تسد رد «دنراد نم زا تلدعم

 هب یدایز راک هک دنهاوخیم زین و موشب اهنآ راک هحوتم دنهاوخ یم هک یرایسب

 .دنروآ یم موجه نم فارطا «دنیامنب ار دوخ یعس راهظا و هدومن هیهت نم تهح

 لوغشم زور رحس تقو ات دنرادن ارم تمحز رشع نم قطو یلاهازا کی چیه

 تهج هب هقیقد دنچ طقف یلو ؛مرادیم لومعم ار لبق بیترت نامه زاب و متسه راک
 الصتم اهرک ون و رابرد یلاها مه تقو نامه نکل «منزیم هرفط راک زا ندروخ اذغ
 . درادن تحار چیه وخدب مدآ تقیقح رد و دنشابیم تارک اذم لوغشم نم اب

 ضوع هک ما هتشاد ررقم ار ناح هللا بیبح دوخ رسپ هک .ق.۰ ۱۳۰۹ لاس زا



۳۸ 

 ره و ما هدومن نیعم دوخ ته هب هک ییاهراک « دیامن سولحیمومع رابرد رد نم
 :تسا لیذ رارق زا *متسه نآیلوغشم زور

 «هنازحخ یاهباسح «یکیتلوپ یاهراک ؛هیرابخا هرادا هحراخ ترازو تاروما
 تاریصقت و اهتنايخ رگید و تئود هب تنایح هب مهتم هک ینیرصقم قاطنتسا
 و « ءزج ماکح تامک احم رگید و ءرسپ تامک احم ماکحا هب هعجارم و « دنشابیم

 . تهح هب ءایشا و هیبرح تاودا ماسقا ع ایتبا هب قلعتم تاروما مامن تیشمن
 ءارحا «تکلمم نوناق حالصا ؛هدیدج تامک احم ندومن ریاد و «تاجناخراک

 یصخش تاروما و نیرومأم ریاس و مدوخ رسپ هب لمعلاروتسد نداد و تاحالطصا

 تحت رد هک یحراخ ناگ درک رس و اسر مامت تاروما زین و «؛مدوخ هداوناح
 رابرد ءازجا ؛ اههچب مالغ و نیمدختسم و اهنامهم تاروما « دنشابیم نم تیامح

 باوح هب زاب هک ینامز ات موشیم رادیب باوخ زا هک ینامز زا لیذ صاخشا
 سیئر « رظان «یساقآ کشیا « اه یشنم : دنشابیم نم روضح رد هشیمه «[ور یم

 نیا هدهع هب مه ضیارع مامت ندروآ هک یهاش یاه هناخراک سیئر «هیرابخا هراچا

 سیلگنا تلود لیک و ثالسارم هک تسا ناحنرفص  دشابیم بصنم نیا یاراد الاح
 بیبط رفن کی « دیدج بط رتک د رفن کی . دسریم نم هب صخش نیمه طسوت هب مه
 ج وف یاهبصنم بحاص رفن هس ود «زاساود رفن کی «حارج رفن کی «یمیدق بط
 ًاتقوم «دنرابرد رضاح هک ینامز رد «یماظن یاهیصنم نتشاد 3* رب هوالع هک هصاخ

 و ذغاک و اهلگ هحوتم هک تولح شارف رفن دنچ و دنشابیم مه دالج و بصغ زین
 کی و راد تبرش رفن کی و تمدخشیپ رفن دنچ . دنشابیم قاتا بابسا ریاس و ملق
 و اهرطاش و اه هجب مالغ و یشاباقس رفن کی ؛رادبآ رفن کی .یشاب یچ هوهق رفن
 دنچ و شارف رفن دنچ و رادرب نایلق و مدوخ صخش هحلسا نزاخ و اهرادقودنص
 یشاب مجنم و یچپاق رفن دنچ و رادباتک رفن کی و مدوخ یصخش ةمدخ و طایخ رفن



۳۹ 

 .روخآ ریم و رابرد یج نالعا و یگیب ضرع و

 هک نشابیم رضاح رابرد قاتا کیدز هشیمه مه لیذ صاخشا اه يه الع

 زا رفن دنج و اهزابدرن هتخت و اهزاب جنرطش .دنیایب روضح هب دنوش مزال تقو ره

 رفن کی و دناوخیم نم تهج هب باتک بش رد هک رفن کی و مدوخ یصخش یاقفر

 نم روضح هب تاعالطا زور فرظ رد هک ار نیرومأم زا یضعب و وگ هصق "

 نم اب دنوشیم غ راف ناشیاهراک زا یتقو بش هک مهدیم هزاجا ؛ دنروآ یم

 هب « دنشابیم لباک رد هک ییاه هدرک رس و نایعازا رفن دنچ اهبش و دنیامن تبحاصم

 و نتشاد تبحص یارب هک ار یصاخشا مراد تغارف رگا . دنیآ یم رم تاقالم تهح

 . دنوشیم صحرم نیریاس و مهدیم فقوت نذا ما هتساوحخ تاقالم

 مه اهنیا و « دنشابیم یناغفا و یناریا و یدنه ینعی فیاوط نیدنچ زا اه برطم

 غراف مدوح رگا و دوشیم هداد اهنآ هب ترحاو دنوشیم رضاخ رابرد هب بش ,رد

 « دنوشیم اهزاس نتعاون و ندناوح هب لوغشم و دنیآ یم روضح هب اهنیا مضاب

 اهنآ تاینغت زا رابرد یلاها یلو ؛مرادن تغارف یلکب تقو چیه مدون هچرگا

 ینعی صاحشا لیبق نیا .مهدیم شوگ یهاگ اگ مه مدوح و دنوشیم تقوشوح

 یصخش یاهرک ون موس هفیاط . دنوشیم تمدحخ رضاح ار بش امومع «مود تعامج

مشاب رفس رد رگ ا اي نم نمیشن قاتا هب لصتم یاهقاتا رد هشیمه هک دنشابیم
 رد 

 مهاوخب ار اهنآ هک یتقو ره ات دنشابیم رضاح مدوح هدرپارس هب لصتم یاهرداج

 : دنشابیم لیذ رارق زا صاخشا نیا و دنشاب رضاح

 اه شک بوراج « اه یناملس ء اه نابغاب « * اه یچ ناپج «یچ هکسلاک

 رب هوالع .یبط ءازجا «اهراد گنلک و لیب «نیسدنهم و اهراگن هشقن «اهراد هریخذ

 تهج هب هراوس و هدایپ یاهدصاق و نیسدنهم ءازجا و رک ذلا قباس یاه بیبط

 مه یصخش یاهرک ون رگید و هناختسپ ءازجا و تاج هتشون و ماکحا نداتسزف

 هتسد کی و اه هچب مالغ تهج هب بتکم و تعامج ماما و اهالم و دنشابیم

 یفرط کی هب هک یتقو . .راد قریب و یچرتچ و یچ هراقن رفن کی و یچناکیزوم

 تک رخ نم اب یصخش یاهرک ون و نیمدختسم نیا زا کی ره «مدشیم راوس

 . دندرک یم لمح ار کچوک ناور تخت هک یدارفا - »
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 یلاها یراوس یاهبسا هب و هصاحن حوف هناخپوت و هدایپ و هراوس حوف اب « دنیامنیم
 و الط قاری برقم یاهرک ون ریاس و اه هچب مالغ و اههصنم بحاص لا و مرابرد
 شوح یاشامت ؛ دنیامنیم تک رح مشح و مدح نیا مامت هک یتقو . دنا هدز ه رقن

 :نشاب یرگید ترامع ات ترامع کی زا یراوس هچرگ | « دشابیم هولج اب و یامن
 فارطاو مشابیم اهنآ طسو رد مدوخ : دنیامنیم تک رح بیترت نیا هب هبک وک نیا
 اه هریغ و اه هچب مالغ و برقم یاهرک ون و اهبصنم بحاص و رابرد یلاها نم
 تبحص نم اب تبون هب تبون و دنراد هطاحا یلکب ارم «فرط ره زا اهنيا و دنشابیم
 نیا . دنوریم نم ناپجای یراوس بسا هب لصتم اهشارف و اهبسا اب اهرطاش . دنیامنیم
 ۱ . دشابیم یطسو هریاد

 و اه طایخ ینعی دشابیم مود هجرد یصخش یاهرک ون زا مه یرگید تعامج
 حوف یاهزابرس زا موس تعامج .هریغ و اهزاساود و اهرادرب نایلق و اه شارف
 مضو یاضتقا هب مه هناخپوت و دنیامنیم تک رح بقع و ولج رد هک دنشابیم هصاحت
 هصاح حوف نیظفحتسم . دوشیم نیعم تسه عقوم هچ رد و تمس مادک هب هک رفس
 هفیاط زا ًالوا :دنشابیم هفیاط ود زا میاه لایع و اهرسپ هصاح حوف و مدوح
 و . دنشابیم راهدنق یاه ینارد زادنا یراهدنق یهاش هلاسر هب موسوم هک یتنطلس
 نیظفحتسم ًایناث . دنشابیم راهدنق ینارد هفیاط زا مه اهنیا هک هدایپ حوف یرگید
 هدرک رس یاهرسپ اهنیا مامت و دشابیم هراوس هصاخ حوف ینیقی یلباک یهاش هلاسر
 اهنیا هک یلباک یهاش هدایپ حوف کی و دنشابیم ناتسناغفا یناتسهوک فیاوط یاه
 ؛یلباک و یراهدنق هصاح یاه حوف نیا هب . دنشابیم ناتسناغفا یاسر یاهرسپ مه
 .ما هدومن دایز هدایپ و هراوس رد مه ار ناتسک رت یاسور یاهرسپ ینعی یثلات هقرف

 بختنم یاسر زا ,هناخیوت و هدایپ و هراوس هصاح حاوفا یاهبصنم بحاص
 یصاخشا و مدوح ماوقا یاهرسپ و دنشابیم نم لماک دامتعا لحم هک دنا ناتسناغفا
 نم اب مرمع لیاوا رد هک مدوخ ناهارمه زین و دنا هدوب مردپ یافو اب یاهرک ون هک
 اهنآ یاهبصنم بحاص بحاوم زین و هصاح جاوفا مامت بجاوم و دنشابیم دنا هدوب
 سوفن تظفاحم تیلوئسم هکنآ تهج هب دشابیم رتشیب یردق رک اسع ریاس زا
 اهنآ هب هناحنروق نزاخم و هنازح و یتلود تارامع تظافح زین و یتنطلس هداوناخ
 . دشاب یم
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 دراگ و میسک ام یاهپوت رب لمتشم هک هناخپوت زا ییزج ةتسد زین و جاوفا نیا
 نرضاحهشیمه هک کچوک یاهوت یرطاب کی و یهرک اهر طب کی هرین

 بسه شابيم السا رضاح دور یم گنج ب هک یهاپسرفن کی ل هشیمه

 «مراولش و هنت مین یاهبیج . .میامن تک رح مناوتیم یلطعم نودب موزل تروص رد

 کی هقوذآ تهج هب مه دان ددع ود ای کی و دشابیم ولمم رپ یاهلول شش زا هشيمه

 ۱ هضبق دنچ و گنفت هلول دنچ و دننک یم ضوع هزور ره ار اهنان و مراد هارمه هزور
 رضاح نم تسد مد ما هتسشن نآ یور هک یلدنص ای نم باوحخ تخت یولهپ ریشمش

 تهح هب طقف هن تسا ایهم نم رتفد قاتا ولج رد هشيمه مه هدرک نیز یاهبسا و تسا
 ؛رابرد قاتا ولج مه نم یباکر نیمدختسم و رابرد یلاها یمامت یارب هکلب ؛مدوحخ

 نایم رد الط تاکو کسم زا یریثک غلبم هک ما هدومن رما زین : و تسا رضاح اهپسا

 لول شش هضبق ود تیز فرط ودر و دنزدپرف هیهت ته میس گر نی
 . دشابیم

 نا ًاصوضخم فلک تسا مر نم لاخهب بلط گنج تکلس نی رد ۱
 رفناک , لثم یاهگ ان ثداوح تهح هب هشیمه دیاجشاب یهاپس مه شدوح هک

 هک منک یمن نامگ هچرگ | ؛ دشاب هدوب رضاح دورب گنح نادیم هب هک یرکشل

 صخش مه زاب ؛ درادیمارآ و تینما رتشیب کلامم ریاس رثکاا هب هبسنلاب نم تکلمم
 میامنیم تحارتسا مدوح هک یتقو «تسا مک زونه دشاب هتشاد هیهت و طایتحا ردفره

 و رادیب دوحخ تبون هب هک لیذ صاخشا زا ریغ « دنباوخ یم مه نيمدختسم مامت

 «زاساود «رادبآ «یچ هوهق ؛ناشیاهبصنم بحاص اب اه لوارق :دنشک یم کیشک

 نم رابرد یاهبصنم بحاص یاهرسپ و نیناوخ و نایعا یاهرسپ و یتنطلس هداوناخ

 ۱ ۱ ۱ . دنشابیم
 و ینانغش و یرفاک فیاوط زا هک دنشابیم ییاه هچب مالغ اهنیا رب هوالع

 رحثیب اه هچب نیا تقیقح رد . دنشابیم فیاوط ریاس وهرازه و یناشعدب و یلارتچ

 پوت هدارع شش -#
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 لثم اهنآ سابل . دنشابیم مدوح میلعت و تیبرت تحت «نم یاهرک ون ریاس زا
 یراوس تهج هب زین زاتمم یاهبسا .تسا اهب نارگ و سیفن یاه هچراپ زا ناگیمازهاش

 بسا و کاروح و سابل رب هوالع . دنراد مه یصخش نیمدختسم و اهرک ون و دنراد

 هک ینامز .دنراد مه بیج جرح لوپ «دوشیم هداد تلود زا هک رک ون و لزنم و

 رختفم تکلمم هلیلج بصانم هب ما هدومن تیبرت دوخ ار اهنآ نوچ « دنوشیم گر زب

  تاره رد نم دمتعم رالاسهپس « دشابیم یلارتچ مالغ هک ناح زرمارف ًالثم میامنیم

 یاهرک ون زا یکی «تسا ینارتچ هچب مالغ مه وا هک ناخرفص دمحم رظان و دشابیم

 و اذغ و تاج هتشون هک تسوا تسد رد نم تبث رهم و دشابیم نم رابرد نیمآ یلیح
 تسوا تسد رد یلکب نم تکلمم مامت و ناج هصالح .دیامنیم رهم ارم یاود

 ود هک لک راد هنازخ ناح دمحمناح موحرم و رالاسهپس بیان ناح هناورپ موحرم

 هدوب مالغ دوخ تایح نامز رد « دنا هدوب تکلمم یاهبصنم بحاص نیرتگ رزب زا رفن

 -_ثت . دنا

 . ظفل نیا یقیقح ینعم یلو ؛هدنام یقاب هک تسایمسا طقف ؛مالغ ظفل مقاولا یف
 «تکلمم یاهرک ون ریاس زا اهنآ هک تسا نیا نم تنطلس دهع رد ناتسناغفا رد

 یاهرتخ# « دنسریم دشر لامک هب اهنآ هک یتقو « دنشابیم رت برقم و رتدمتعم

 بابسا و لزانم .میامنیم حیوزت اهنآ تهج هبار مرتحم یلیح یاه هداوناخ زا نایعا
 .مهدیم اهنآ هب یتنطلس هداوناخ ناگ دازهاش زا رتهب یراد هناخ تامزاول مامت و

 نیمدختسم زین و دنراد دوخ بیج ح رحت تهج هب هدح یلع یرمتسم اهنآ یاه لایع
 هتشادرب دایم زا ار یمالغ هنایشحو مسر قیرط نیا هب .دنراد تلود بناح زا یصخش

 رد الاو تسا هدنام یقاب میدق یاهنامز زا طقف مالغ ظفل .ما هتخاس ک ورتم و

 و اهمالغ . دشابیم عونمم انوناق *هدرب شورف و دیرح . دشاب یمن یمالغ ناتسناغفا

 زا الاح «دنا هدوب هدنب هشيمه ًاقباس و دنشابیم مدرم یاه هناخ رد هک ییاهزینک

 ۱ / و دنیوگ یم داز هناح اه هدنب دالوا . دنوشیم بوسحم دوخ نیکلام هداوناخ ءازجا

 لافطا ریاس هراب رد هک دنرادیم یعرم اهنآ قح رد ار یتبحم و ینابرهم نامه

 رد هچنآ فالحرب «دناسرب لتق هبار یا هدنب یصخش رگا « دوشیم لومعم هناخبحاص
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 و دوش ملظ هدنب قح رد هاگر ه و« دشابیم صاصق شیازس « وب لوادتم قباس نمز

 هک ارج « دوشیم دازآ هدنب نآ «نوناق بجوم هب «تسا هدش ملظ عک دیدرگ تباث

 قحتسم و تسا هدومرف قلح ردام و ردپ کی زا ار رشب دارفا مامت ملاع دنوادحخ "

 . دنشابیم هیوسلاب لوقح

 و اه مالغ ًنومع « دوش مقاو مولظم رگید و ملاظ رفن کی هک درادن یلیلد چیه

 هک دنتسه اهگنج نیلوتقم دالوا اي دنشابیم گنج یارسا دالوا ناتسناغفا یاهزینک

 «فارشا و نایعا و لومتم یاه هداوناخ . دیامن یراتسرپ اهنآ زا دنرادن ار یسک

 هک قتقو «یهاش یاه هچب مالغ لثم و دنیامنیم یرادهاگن دوخ دالوا لثم ار اهنآ

 صاخشا رثکا هب هبسنلاب و دننک یم داماد ار اهنآ یگتسیاش روطب دنوشیم گ رزب

 میلعت بسحررب مسق نیا هب و دنسریم دنلب بصانم هب دوخ یایلوا ذوفن هطساو هب ریقف
 تبصانم هب دنا هدومن لیصحت هدش تیبرت لافطا تبحاصم رد هک یبیترت و تقایل و

 . دنبای یم ءاقترا هلیلح

 مدرک. رما ؛مدومن حوتفم ار ناتسرفاک تبالو هک ینامز .ق ۱۳۱۲ لاس رد

 فالع رب ار یرفاک نز هک نوذام سک چیه زین و دنشورفنیمالغ هب ار یریسا جمه

  دندوب هتفرگ گنج زد تراغ روطب ار اهریسا هک یصاخشا هب .دیامن جیوزت وا لیم
 و هداد یدقن هضواعم « دنراد هاگن دوح یارب ار دوحخ تمینغ هک دندوب قحتسم و

 .مدرک دازآ ار اهنآ هدومن صلختسم ار | رسا

  کاروخ عضو ۳

 قرشم یاسر رثکا یلو «میشاب هتشاد تایح هک میروحیم |زغ«نم داقتعا هب
 برش . دشابیم ندروح اذغ تهج هب تایح هک تسا نیا ناش هدیقع ابوگ نیمز
 هیبتت الماک دیامن برش سک ره وا هدرک عنم یتخس لامک اب ار تارکسم

 مه ار نيم دحتسم و رابرد لها زا سک چیه و مروخیمن بارش مه مدوخ و دوش یم
 بیبط هک یشوحخان تلاح رد رگم « دنروخب بارش مراذگ یمن « دنشاب ناملسم هک
 یصخش نیمدختسم مامت هب یتلود ةناخزپشآ زا هدش خبط یاذغ . دشاب هدومن زیوجت
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 و مه نم یاه هداون و اه لایع تهج هب و . دوشیم هداد ؛تسا هدش روک ذم ًالبق هک ۱

 ۱ .دنربیم اذغ اجنامه زا مه اهنآ یصخ#چمدختسم

 ۱ سلجم رد «یروشک و یرکشل یاهبصتم بحاص مامت هبترم کی ؛تفه

 مالس گرزب قاتا رد هدش رضاح «تسا ناحن هّلا بیبح مرسپ هب قلعتم هک یمومع

 سلاجم تهح هب ؛تسا یگرزب رالات قاتا نیا .دنروحخیم اذغ وا اب هناحخ

 مدوح .ق.۰ ۱۳۰۹ لاس ات . دراد نامه رفن دصناب و رازهکی یاح و دشاب یم یمسر

 هداد هنازخ زا یتلود هناخزپشآ حراخم .مدشیم رضاح سلاجم هنوگ نیا رد

 ناز زا یتلود هناخزپشآ جراخم مه ناتسناففا گر زب یاهرهش امت رد و دوشیمآ

 . دوشیم هداد

 و یروشک یاهبصنم بحاص مامت هب نم تباین هب مه اهرهش و تایالو ماکح
 مسر نیا . دنهدیم راهن و ماش تلود لام زا دنتسه اجنآ رد هک نیناوخ و یرکشل

 « دشابیم ج رخ بابسا یلیخ هچرگ ا و «تسا هدوب ناتسناغفا رد هشیمه یرادنامهم

 و اهبصنم و مدوخ تهج هب هک ییاذغ .تشاد رارقرب هشیمه دیابار مسر نیا یلو

 بابک و ولپ نیعی «یلباک تاحوبطم رب لمتشم « دوشیم خبط مدوخ هداوناح ءازحا

 ره ات دشابیم مسق ره زا یگنرف و یدنه و یکبزوا یاهیاذغ و اهشروح ماسقا و

 مدختسم نم دزن للم رثک ا زا هک اریز «دروخب دشاب هتساوح هک ار ییاذغ ره سک

 : دشابیم مسق نیا هب اهاذغ بیترت . دنشابیم
 نان و هچولک و یاچ «نان و یاچ هک دنروخیم یرصتخم راهن حبص لوا

 زاب . دنروخیم راهن هتشذگ رهظ زا تعاس هس ود نیب و دشاب هدوب هویم و ینغور

 ماش هتشذگ بش زا شش و راهچ تعاس نیب و دنروخیم یاچ و هویم رصع کیدزن

 مه یهاگ یلو ؛مروخیم اذغ هعفد کی طقف ژور فرظ رد مدوخ یلو « دنروح یم

 و اهرسپ زین و نم یصخش نیمدختسم رگید و رابرد یلاها .میامنیم فرص تالقنت

 هوم مه نیب رد و دنروخ یم اذغ هعفد ود؛اهنآ نیمدختسم تاجتسد و نم یاه لایع

 . دنبامنیم فرص «تالقتنت و

 و اهرسپ و اه لایع و مدوخ روضح رد دنتسه نوذام هک ییاهبصنم بحاص

 بتارم ردق یلع «اهرک ون و ءازجا ریاس و دنروخیم اذغ و دننیشنیم یاهرتخد

 و هویم و کاروخ هک دنتسه مه یتعامج و دنیامنیم فرض رگید اهقاتا رد مه
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 " ییاهاذغ . دنیامن فرص دوح لزانم رد هک دوشیم هداد اهنآ هب هریج روط هب یاج

 ندروخاذغ هقیرط و دوشیم میسقت «اه تمدخشیپ و شارف نیب دنأمیم یقاب هک

 و دننیجیم دنا هرتسگ نآ رب مه هرفس هک یزیم یور یاهفرظ هک تسا مضو نیدب

 دعب . دنروحیم اذغ و هتسشن نآ رود « اهنامهم همه هک تسا گرزب یردقب زیم نآ

 ار اهبصنم بحاص و رابرد لها یاهتسد «هدروآ مرگ بآاه تمدخشیپ نآ زا

 ۱ . دنیوشیم
 تمدخ رضاح یاهرک ون و دنوشیم ندروح اذغ لوغشم اهتسد نتسش زا سپ

 ار دوح یاهتسد و اهنامهم و هدروآ مرگ بآ ٌاددجم اذغ فرص زا دعب . دنا هداتسیا
 نوریب قاتا زا هکنآ تمحز اهنامهم و دنیامنیم فرص هویم نآ زا سپ . دنیوشیم

 .دنشک یمن دنیوشب ار دوحن تسد هتفر
 و اهرسپ و اه لایع یاهقاتا زین و هاگباوخ یاهقاتا و نمیشن یاهقاتا رد

 و اهریوصت و امن شوخ نوگ انوگ یاهلاهن و گنراگنر یاهلگ ماسقا «میاهرتخد

 یاهیلاق و تنیز بابسا ریاس و زاتمم ینیچ فورظ و اهزاس ریاس و ونایپ ءاهزاس

 یتمیق زاتمم بابسا و . دشابیم ناحلا شوح یاهغرم رگید و لبلب و یتاره و یناریا
 رد تسا نایسلجم یاشامت و ترسم بابسا نم نامگ هب هک ییاهزیچ ریاس و

 یسک یگنرف ای حراح نامدرم زا ندروخ اذغ تقو رد رگا ؛تسایهم نم تارامع
 «دنروخب ام اب هک میامنیم اذغ هب فیلکت ار اهنآ دشاب ناملسم رگا «دشاب رضاح

 . دنروخ یم اذغ هدح یلع زیم یور ای یرگید قاتا رد « دنتسین ناملسم رگ ا یلو

 مبطیموب زرط هب هک ییاهک اروخ زا هک دنیوگ یم نم هب اه یگنرف تاقوا رثکا
 اهنآ لایح ًانطاب منادیمن .میربیم تذل رتشیب یگنرف یاهاذغ هب هبسنلاب تسا هدش

 هک نم یشوخ و فراعت ضحم و دنیوگ یم تسار تقیقح رد رگا یلو تسیج

 هک منیبیم ًامومع نوچ یلو «مشابیم فوعشم یلیخ دنیوگ یمن «متسه اهنآ نابزیم
 تسا حضاو سپ « دنروخیم رتشیب یناغفا یاهاذغ زا یگنرف یاهاذغ هب هبسنلاب اهنآ

 ضحم ؛ دشاب هتشادن لیم هک ییاذغ زا سک چیه هک اریز « دنیوگ یم تسار هک

 ۱ . دروخ یمن یلیحخ فراعت
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 یتنطلس هداوناحخ ءاضعا یرمتهگ-_(

 ؛اهنآ یاهرک ون و اهدالوا و اهنآ یاه لایع و میاهرتعد و اهرسپ و لایع هب

 اهنآ فافک و هبتر بسحرب ؛لزنم و یراوس بسا و سابل و کارو رب هوالع

 ۱ یاهرسپ زا کی ره هب. دوشیم هداد تلود زا ادقن هناهام صوصخم یرمتسم

 بیج ج رخ تهج هب هناهام هیپور رازه تسیب ناع هّلارصن و ناح لا بیبح مگ رزب

  مسق نیمه مه اهنآ یصخش نیمدختسم ریاس و اهنآ لایع هب و « دوشیم هداد اهنآ

 یکی اهنآ زا رفن ود هک نم یاهلایع . دوشیم هداد هدح یلع تایرمتسم
 و ناح لا بیبح هدلاو ینعی هاش رادناهجریم رتخد یکی و ناخ میکحریمرتخد

 یلعمالغ هدلاو و ناح ها نیما هدلاو و ناخرمع دمحم هدلاو و دنشابیم ناح هلارصن

 زا یکی ره «ناج همطاف هدلاو و ناع هلادسا و ناحن هل ظیفح موح رم هدلاو و ناح

 هیرهش یرمتسم بیج جرحخ تهج هب یلباک ٌةیپور رازه تشه یلا رازه هنم زا اهنیا
غلبم نیا رب هوالع «تاموزلم ریاس و کارو و لزانم و سابل جراخم و دنراد

 

 و یگنرف عضو هب یضیب . دشابیم فلتخم ماسقا هب و ددعتم اهنآ یاهسابل و دشابیم

 . دشابیم یقرشم عضو هب یضعب

 هریغ و سابل و ک اروخ حراخم رب هوالع مه اه هداون و کچوک یاهرسپ

 دیع لثم گرزب دایعا عقاوم رد .دنراد دوخ بیج جرح تهج هب هناهام یرمتسم

 نامه هب .مهدیم یدیع « اهرویز و دقن و سابل مدوخ دالوا و لایع هب زورون و تارب

 مامت . دنهدیم یدیع حیسم دالبم دیع عقوم رد تسا مسر ناتسگنرف رد هک یمسق

 یدیع نم زا دایعا نیا رد مه اهرک ون و اهبصنم بحاص و رابرد لها و دالوا

 .دنریگ یم

 ارسمرح هب نتفر ةمانرب -۵

 لافطا و لایع اب ار اهبش ًامومع دنشک یم تمحز زور مامت هک نم یاهرسپ
 هب هبترم ود هتفه ره ًابیرقت مدوخ تنطلس لیاوا رد . دنربیم رس هب ارسمرح رد دوحخ

 حس »>> ">> من "۰
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 «مدش یتنطلس تاروما و اهراک لوغشم رتشیب هچره یلو «متفر یهههوخ یارسمرح

 الاح یلو «.دش هبترم ود ای هبترم کی یهام هکنانچ « دش رتمک منتفر ارسمرح هب مسر
 ندید دوخ لافطا و لایع زا هبترم هس ای هبترم ود یلاس طقف هک مراد لاغتشا ردق نیا

 زور و بش «متسه راک لوغشم هک ییاهقاطا نامه رد مه لاس تاقوا ریاس .میامنیم

 نم تاقالم هب یتعاس دنچ هبترم هدزاود هد یلاس رد نم یاه لایخ و مربیم رس هب

 نم هب هک یتلم زا ات تسا هدومرف قلخ شدوخ تمدح تهج هب ارم دنوادح . دنیآ یم

 .میامن ترشع و شیع فرص ار دوخ تاقوا هکنآ هن میامن تسارح «تسا هدرپس

 .مشاب وا تامدخ لوغشم هشيمه هک تسا نیا نم تداعس نیرتگ رزب

 اه هون و نارسپ اب تاقالم 1

 هبترم ود زور ره «ناعن هلارصن و ناعن لا بیبح ینعی میاهرسپ زا رفن ود

 نم دزن هیموی *یاهراک بیترت یارب لمعلاروتسد لیصحت تهج هب هبترم کی القا ای

 تهج هب هقیقد دنچ هبترم ود هتفه ًابیرقت مرتکچوک یاه هداون و اهرسپ . دنیآ یم

 و دننیشنیم یلیلق تدم ؛مشابیم راک لوفشم هشیمه نوچ و دنیآ یم نم تاقالم
 زا دعب ؛ دنریگ یم یتشک نم اب مه یهاگ و رگیدکی اب تاقوا یضعب و دننک یم یزاب

 . .دنیامن تعحارم دوحن لزانم هب هک هدومن صخرم ار اهنآ نآ

 اهنآ فیلاکت و نم یاه هداون و اهرسپ تیبرت شور ۷ ۱

 هیاد ناشدلوت زور زا هک دنوشیم تیبرت مسق نیا هب نم یاه هداون و اهرسپ
 روضح رد هبترم ود هبترم کی یزور و دهدب ریش ار اهنآ هک دوشیم ررقم

 لوا لاس زا و دنروآ یم مه نم دزن ار اهنآ تاقوا یضعب و دنربیم ناشیاهردام

 اهراک :نتم رد ۳
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 و اهرک ون و هلل رفن کی و ملعم رفن کی و ملعم رفن کی و دنوخآ زفن کی اهنآ دلوت
 اهنآ یارب ؛ دنشاب هدوب کچوک یاههچغاب یاراد هک یلزانم و نیگگتحتسم
 رود مه مدوح لزانم و اهنآ یاهردام لزانم زا لزانم نیا . دوشیمبنیعم ًاصوصخم

 : دو یا هلل و نیملعم و اه هیاد میلعت و تسارح تحت هشیمه هکنیا تهج هب «تسا
 و برجم و نسم هک دنشابیم یعلود نابصنم بحاص ًامومع اه هلل نیا و . دنشاب هدوب
 هدش عیاض دوح یاهردام دزن هکنآ ضوع هب لافط و دنا هدش فاعم تمدح زا

 نم دزن راک نیا هطساو هب هک یصاخشا تبظاوم تحت دنیایب راب ریرش و قمحا

 امامت نم لافطا بس نيا هب و دنوشیم تیبرت ًالماک ًاحیحص دوب دنهاوحخ لوئسم

 ار تبظاوم لامک مه مدوح هشيمه و دنسریم دشر هب لوقعم و هدش تیبرت و بوح

 ار اهنآ میلعت و ترشاعم عضو و راوطا و منک یم هجوت یلیخ اهنآ تیبرت رد و مراد

 راد هناخ و لهأتم «دندیسر غ ولب دح هب هک یتقو .منک یم یگ دیسر تقد مشچ هب ۱

 تهح هب نیعم تاقوا رد دوخ هیموی یاهراک مامتا زا دعب ار تقو نآ « دنوشیم

 زا هک دوشیم هداد لمعلاروتسد اهنآ هب زین و دنیآ یم دوحخ یاهردام و نم تاقالم

 اهنآ جاتحیام عفر و دنشاب هتشاد تبظاوم اهنآ زا و هدومن ندید دوخ رتگ رزب ماوقا
 تهج هب ار حیرفت و شدرگ و هعلاطم تداع هک میامنیم رما اهنآ هب و دنیامنب ار

 و شزرو مدع زا ای دنوشن لبنت ات دنورب راکش هب و دنهدن تسد زا دوح یتمالس

 .دنوشن شوعنان راک

 تارامع و دنیامن تک رح هکسلاک ای بسا یراوس هب دننوذام نم یاه لابع

 رهش زا جراح و تسا اهغاب یاراد هک تسا دیدج زرط هب بوح یاهانب مه اهنآ

 بسا یراوس تقو هک دنراد دوخ زا ظفحتسم میاهرسپ یاه لایع و اهنیا . دشابیم

 نم یاه لابع هب قلعتم یتامدخ و فیلاکت چیه .دنشابیم اهنآ هارمه هکسلاک ای
 لثم دیاب نم یاهرسپ یلو « دنیامن یگ دیسر یراد هناخ تاروما هب هکنآ زح تسین

 زا دنفلکم اه هب ماهرسپ لاحلایف هک یفیلکت دنیامن تمدحخ دوحخ نطو هب مدوح

 :تسا لیذ رارق

 یاهریما ریاس اب مدوخ هک ار یفلاکت نامه نا ابیح مدشرا رسپ

 هرادا لثم هزات تارادا یضعب زا ریغ و درادیم لومعم دناهتشاد ناتسناغفا قباس

 ةيموي یاهراک بیترت «مراد تبظاوم نآ زا هسفن هب مدوخ هک هجراخ تاروما
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 دوح رابرد هب هدنام رهظ هب تعاس ود بیرق هک تسا رارق نیا زا ناح لا بیبح

 . دیامنیم صحرم ار شرابره لها رهظ زا دعب جنپ اي راهچ تعاس وهیقوش یم رضاح
 هب هک ار یتالسارم و ضیارع مامت رابرد یاه یشنم «هبنش جنپ و هبنشود یاهزور ۱

 و دابا لالج و نینزغ و خلب و راهدنق و تاره زا اهدصاق ای تسپ طسوت

 هلاوح هب تاورب و دنناوخیم وا تهح هب دسر یم تکلمم طاقن ریاس زا و ناتسودنه

 بحاص و ماکح یاهشرازگ و هددعتم تارادا ُةيموی حراخم نتخادرپ تهج هب هنازح

 ۱ تاریمهت و هناخروق نزاخم و تاجناخراک یاسر و یروشک و یرکشل نابصنم

 هب قلعتم کی ره هک ییاهبصنم بحاص هب هذش بترم هریغ و یتایلام رتافد و یتلود
 ءاضمآ ب ار هریغ و تالسارم و اهیاوج روک ذم یاه یشنم و دوشیم هداد ؛تساهنآ

 مقوم ندیسر ات اهنیا مامتا زا دعب دنرادیم لاسرا تسپ طسوت هب هدیناسر وا رهم و

 تهج هب مه یلیلق تقو . دوشیم لوغشم دیايب شیپ هک یراک ره هب وا تحارتیا

 رضاح نم رابرد هب هقيقد دنج تحارتسا زا لبق و دراد نیعم جرغت و یراوس

 .دیآ یم نم شیپ موشیم رادیب هکنيا زا دعب مه حبص موزل تروصرد و دوشیم
 وا ابیماظن یاهبصنم بحاص مامت و دننیشنیم ماظن مالس هب هبنش هس یاهزور ۱

 مامت هجوتم و دیامنیم مدختسم ماظن تهج هب دیدج یاهزابرس زین و دنروحنیم راهن
 ماظن لها هب عجار هک ییاه هعفارم ویماظن تاریصقت باب رد هدشیماظن تاروما

 . دیامنیم مکح دشابیم

 دنرضاح لباک رد هک یروشک یاهبصنم بحاص تهج هب هبنشراهچ یاهزور

 دنرادیم هضرع وا هب تساهنآ هب عجار هک یتارقف مکح و دنیشنیم مالس هب
 یعنرب و دهدیم ازس ار یضعب هدومن قاطنتسا نیسوبحم زا هبنش یاهزور . دیامنیم

 هضرع وا هب تارادا ریاس و یلاوتوک زا هک یتایانج رقف رد و دیامنیم اهر ار

 مامت هبنشکی یاهزور . دیامنیم یگدیسر هریغ و ضیارع رگید هب و دنرادیم

 اهرگ راک تایعدتسم هب و هظحالم ار لباک هناخروق نزاخم و یعیانص تاجناح راک

 تقایل بسحرب هریغ و یرمتسم ای بحاوم هفاضا ای یصحرم اهنآ هب هدومن یگ دیسر

 ای .تسا نم اب زور نآ هک دشابیم وا تحارتسا زور هعمج زور. . دهدیم اهنآ

 و دوریم عماج دجسم هب هعمج زامن یارب زا زین و دوشیم راکش و یراوس لوغشم

 . دیامنیم ندید دو ماوفا ریاس و اهردام را
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 تگ

 تامک اجم عضو ۸

 سک ره . دشابیم هداس و ناسآ نم تکلمم تامک احم رد یگ دیسر مضو

 شرافس ای طسوت نودب و دنیب هب ًاصخش ارم تلود نابعا زا یکی اي ارم دناوتیم
 هروک ذم هرقف توث و تداهش بسحرب تقو نآ دیامنب ار دوخ لاح ضرع یدحا

 ضرع دهاوخ یمن یسک رگا .مهدیم مکح مرسپ ای مدوخ یرادفرط و هظحالم یب
 دراد ضورمم ًابتک ار دوخ ضرع دناوتیم هیلاراشم «دیامنب ماع رضحم رد ار دوحن

 و دوشیم میاض یدایز تقو «مدرم زیگنا لالم لوطم ضیارع نیا ندناوخ رد و

 ار ناشنابز هک دنشابیم لبنت ردق نآ مدرم یلو ؛ دوشیم هدیمهف رتمک مه بلطم
 . هدرک مکح اذهل . دننک یم میاض ارم تقو «تافرحرم نتشون زا و دنهد یمن تک رخ

 . یلاح ضرع ًابتک « دشاب هتساوخ رابرد یاهبصنم بحاص زا ریغ سک ره هک ما
 ار دوخ ٌةهضيرع و هدیرحن تسا هیپور هس نآ تمیق هک یرادربمت ذغاک دیاب ؛ دیامنب
 یاه یشنم و دومن مک ارم هدیاف یب تمحز رایسب ریبدت نيا و . دسیونب نآ یور

 .دنسیونیم ار اهنآ باوج و ضیارع نیا صالح «رابرد

 یبوچ رٌجحم بقع ؛دنروآ یم مرسپ دزن ار دوخ ضیارع هک ینیضراع

 هب رفن کی طقف هک دشابیمیمسق هب اهرجحم نیا و دنتسیایم بیترت هب مه رس تشپ

 نیا تهج هب هک یصوصخم مدختسم رفن کی و دیایب شیپ نآ طسو زا دوخ تبون
 ای دشاب درمریپ ای هفیعض رگا یلو ؛دروآ یم روضح هب ار اهنآ «تسا ررقم راک
 یرگید تهج زا هک یناسک اپ دنشابیم تأرج مک ای فیعض یلیح هک یناسک
 رد اهکبپ ضرع اهنآ بناج زا « دنیامنب ًاحیحص ار دوحخ لاح صرع دنناوتیمن

 ار اهنآ ضیارع مرسپ و دنیامنیم ضرع «مرسپ هب دنلب زاوآ هب نیضراع روضح

 . دیامنیم ار نآ مکح هدومن یگ دیسر

 ریقف و لومتم صاخشا تهج هب نیناوق نیب تولفت ام تامک احم رد
 ود ره « دنشاب هتشاد یتیاکش رگیدکی زا یا هدازهاش اب یریقف رگ ا . دشابیمن

 هب ات « دنتسیایم مرسپ ای مدوخ روضح رد هناش هب هناش ود ره و دنشابیم یواسم
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 . دوش یگ دیسر اهنآ ضرع
 هب میدق نامز رد . دشابیمن لوادتم «ناتسناغفا میدق ینعم یب یاهراک الاح

 .تشادیم فیعض صخش هب اهالیتسا و تازایتما یضعب دوح یاه تسود دون ببس

 هب جاتحم ای هددعتم یایاضق یگ دیسر هب حاتحم هک لوطم لکشم رایسب تارقف رد

 هب ار تارقف نآ «ناح لا بیبح مرسپ . دشابیم بلطم تابثا تهج هب ددعتم دوهش

 روک ذم ُ؛رقف یاضتقا بسح رب «یتایلام ای یتراجت اي تایانج ای تواضق ٌ؛مکحم

 هدومن رصتخم ار نآ تقو نآ ءدیآ یم لمع هب یتاقیقحت ءادتبا . دنیامنیم عوجر

 .مهدب ار نآ یمطق مکح هک دنرادیم لاسرا نم دزن ار وا صالح

 «تابساحم رتفد تسایر هب ار ناح لا بیبح کچوک ردارب ناحن هثلارصن

 روطهب یصخش باسح هک دندومن قیدصت نیبساحم هکنیا زا دعب و ماهتشاد ررقم

 تاعفد مامت ءاضما زا دعب قدصم رفن کی ؛تسا هدش مامت هناضرغ یب و حیحص

 ار روک ذم هتشون مه وا هک * دیامنیم هئارا ناخ هللارصن هب هدومن رهم ار نآ باسح

 ار باسح «روک ذم صخش رگا یلو ؛دنامیمن ییوگتفگ رگید و دیامن رهم و ءاضما

 روصح رد روبزم قدصم « دیامنن لوبق دنا هدومن قیدصت نیبساحم هک یروط هب

 . دی امن یم ار نآ یفطق مکح هدومن یگ دیسر ًاددجم ار روک ذم هرقف «ناح ها رصن

 هللا بیبح هب ار اهنآ « دشابیم ناح هللارصن رادتقا زا جراح هک یتارقف رد

 هب زونه «نس رفص ٌةطساو هب مرگید یاهرسپ . دیامنیم عوجر مدوح هب اب ناحخ

 و طبض تهح هب ار ناح لا بیبح هک ق.« ۱۳۰۹ هنس زا .دنا هدشن ررقم یتمدح

 راک تهج هب یصوصخم زور مدوخ یارب «عا هتشاد ررقم روک ذم روما مامت طبر

 باوح هب زاب هک یتقو ات موشیم رادیب باوح زا هک یتعاس زا یلو « دشاب یمن

 شیپ هک یراک ره هک لمحتم یتبغر نانچ اب ار دوخ فیلاکت و اهراک «ء ور یم

 رابرد لها تهج هب تعامج ماما رفن کی .میآ یمرب نآ ماجنا ددصرد ًاروف دیآ یم
 مامت رد نیبستحم و دنروایب اج هب تعامج اب ار زامن هبترم جنپ یزور هک تسا نیعم

 زامن یارب زا هبترم جنپ یزور هک دنراداو ار مدرم ًالوا هک دنشابیم رومأم تکلمم

 شوگ اهنآ فرح هب هاگ ره .دنریگب هزور داضمر هام رد و دنوش رضاح دحاسم رد

 . دیامنیم ناخ هللارصن هب :نتم رد -۱

 ۳ و اد و ایا کا



۲ 

  دساف دشابن ینید هب دیقم یتلم هک ارچ «دننزیم هنایزات اهنآ هب ینیعم ددع دنهدن
 لاحدب ترح آ رد و ایند نیا رد ار مدرم یرادرک دب و دوشیم هابتهقحامت هدش
 نودب و دندازآ دنشابیم نایدا ریاس یاراد هک یصاخشا نم تکلمم رد . دیامنیم

 و دنوشیم ررقم هلیلح بصانم هب یتلود یاهراک رد و دوشیم راتفر اهنآ اب بصعت
 ةنيعم نید هک یصاخشا هک دشابیم ناتسلگنا نوناق فالح رب یلکب هرقف نیا
 ًالثم . دننامیم مورحم هلیلج بصانم یضعب نتشاد قاقحتسا زا دنرادن ار ناتسلگنا
 بحاص مه ار دونه و عیشت لها زا یضعب یلو ؛متسه بهم ینس ناملسم مدوح

 .ما هدومن گر زب بصانم

 : درادب هضرع قیرط نیا هب نم روضح رد ار دوخ یاعدا دناوتیم سک ره

 سب . دیايب نم روضح هب دهاوخ یم هک دهد یم عالطا هدمآ قاتا برد نوریب الوا

 دوخ لاح ضرع مدوح هب ًاضخش هدش قاتا لخاد دوشیم هداد هزاجا وا هب نآ زا

 رابرد یاه یشنم زا یکی هب ای وا نواعم ای رظان هب هتشون ار دوخ ةضيرع اي دیامنب ار
 رگید یسک بحاص زیما زا ریغ دسیونب تک اپ یور دیاب و دهدب هناخ تسپ هب ای
 مزال رگا و مناوخیم و منک یم زاب مدوخ ار هضیرع نیا .دنکب زاب ار تک اپ دیابن
 هدیسر نم هب هضیرع هک هلیسو نامه هب و مسیونیم باوج مه مدوخ تسد هب دشاب
 نیا زا یکی طسوت هب ار دوخ ٌ؛ضیرع دناوتن هیلاراشم رگ ا .مناسریم ضراع هب تسا

 ار روک ذم هرقف هک مراد یفخم و اراکشآ ناسوساج و نیربخم « دناسرب نم هب لیاسو

 تخس هیبنت ار اهنآ و هذخام ناشیا زا دنهدن رابخا مه اهنآ رگا و دنهدب عالطا

 ره رد و دراد یطختسد نم زا سک ره هک تسا نیا ناتسناغفا مدرم هدیقع .میامنیم

 تسین قارغا زا یلاحخ بلطم نیا یلو « دشابیم نم زا یسوساح هناح

 بسانم یاهلحم رد تارامع ثادحا ٩

 « دراد امن شوح یاهزادنا رظن هک یطاقن رد نم ینوکسم تارامع مامت

 فارطا و دشابیم عقاو ییاوه و بآ شوح ک انحرف لحم رد و تسا هدش هتخاس ۱

 رد هک تسا هدش هتخاس یروطهب و دشابیم لگ یاهتحرد و اهغاب روک ذم تارامع



۳۷۳ 

 هب گ رزب یاهرد اب عیسو یاهناویا و یناتسمز هناخمرگ یاهقاط وا ترامع کی

 یاه هفوکش «راهب لصف رد هک تسا مسق نیا هب اهقانا بیترت . دشاب گهناتسبات تهج ۱

 و تسا رگ هولج اهقاتا رظنم رد اهگ رب نوگ انوگ یاهگنر « زییاپ مسوم رد و راجشا

 ابهش رد باتهم ندیبات و تسافصاب یلیح هک ناتسمز فرب ندیراب هدهاشم زا

 . دنوشیم ظوفحم دنا هتسشن اه هچیرد مد رد هک اهترامع نیا نیسلاج

 ات مربیم رس هب رهش زا جراح ار زییاپ و راهب و ناتسبات مدوخ ًامومع

 زا هک دننزیم یطاقن رد ار اهرداچ نیا و میامنیم تماقا اهرداچ رد هتفه نیدنج

 نایامن یزییاپ درز یاهگنر و برغم یحخرس و امن شوح یاه هفوکش مامت اجنآ

 و شوح یاهزاوآ و هزبس و اهلگ و امن شوح زادنارظن هب لیام هشیمه .تسا

 .مشابیم تسا لگشوح ًاتعیبط هک یزیچ هنوگ ره و زیواصت ۱

 سابل عضو -۰

 « دشابیم ناتسگنرف یاهسابل زرط هب هداس رایسب نم ةيمويیمسر یاهسابل

 تفو ای بش .مشوپیم *یکیتامولپید ابیماظنیمسر سابل گرزب عقأوم رد یلو

 اب بارعا یاهسابل زرط هب هک ینپاژ ای ینیچ ریرح زا هک خارف یاهسابل ؛تغارف

 یکچوک ٌةمامع اییکچوک هالک زین و مشوپیم تسا هدش هتخود «هیلوفم اپ هیکبزوا

 و تدیضوپ تهج هب خارف یاهسابل نیا .مراذگ یم مرس هب ریرح ای لملم هچراپ زا

 هک یتقو اصوصخم « دشابیم تحار بابسا تباب نا زا و لهس یلیخ ندروآرد

 ۱ .متسه یدرد یالتبم و شوحنان

 یکیتاقولپید :نتم رد -#



۳۷ 

 نارسپ ریاس و اه هچب مالغ تیبرت ةوحن -۱

 یاه هچب مالغ تهج هب رضح رد هچ و رفس رد هچ مشاب هدوب هک احره رد

 و ار دوخ ینید لیاسم و فیلاکت اجنآ رد اهنآ هک دشابیم بترم یبتکم هشيمه نم
 . یتقو .دنیامنیم لیصحت ار یزادناریت و هجراح هتسناد هسدنه و ایفارغج و خیراوت
 . دنشابیم سرد لوغشم یرگید ٌهتسد دنتسه تمدح رضاح اهنآ زا هتسد کی هک

 رارقرب و رومأم یتلود تامدذح هب «دندش گ رزب و لیصحتلا غ راف هک ینامز

 ِِكت . دنوشیم
 یاهرسپ زا بک رم هک دنشابیم یداب" هناح هب موسوم یحوف ماظن رد

  دنشابیم تکلمم نیناوخ و یماظن یاهبصنم بحاص یاهدالوا مامت هک تسا یکجوک

 رومأم رگید حاوفا رد اهدعب و دنیامنیم لیصحت اریماظن تاک رح و قشم اهنیا و

 تغارف ماگنه رد اهبصنم بحاص اب نم راتفر ۲

 نایلق نیریاس و میشک یم راگیس «اهبصنم بحاص زا یضعب و مدوح
 لوفشم هک یتدم مامت فرظ رد . دشابیم هداس یلیح نم مزب سلاجم . دنشک یم
 *یا هحمل یرگید راک ای تالسارم باوج مامتا زا دعب هقیقد دنچ ره متسه راک
 حنرطش اهبش و مرادیم تبحص مدوحن رابرد لها و اهبصنم بحاص اب هدومن ْثکم

 یزاب تاقوا یضعب و دنوشیم یزاب لوغشم نم روضح رد اهزاب درن هتخت و اهزاب
 هک دتفایم قافتا مک یلو ؛منک یم یزاب مدوخ مه یهاگ و منک یم اشامت ار اهنآ

 و ندناوخ لوغشم سلجم نیرضاح ترسم تهج هب اه برطم .منک یزاب مدوح
 شرگ هدز هرفط راک زا هقیقد ود کی مدوح مه تاقوا یضعب و دنتسه نتعاون

 و اه هجنامک و اهرات و اهونایپ نیرتهب و متسه یقیسوم هب لیام عبطلاب نرنح مهد یم

 ( ادخهد) نتسیرگن - ندز مشچ - ندز مهرب مشچ ث



۳۷۵ 

 بوح ار یقیسوم مدوحن .تسا ایهم نم ثارامع رد هشيمه «اهزاس ریاس و اهابنا ین
 .منزب مناوتیم ار بابر و هچهلقک و منادیم

 یارب هک یبرط بابسا نیا زا دنتسه نم روضح رد هک نم یاهبصنم بحاص

 و تقادص یور زا هک یناسک اب و دنوشب رورسم و ظوظجم دیاب میامنیم ایهم اهنآ

 اب تاقوا یضعب و میامنیم ک ولس اهنآ اب یتسود روطب .دننک یم تمدحن نم هب تناید

 و دنیامنیم تفارظ و یخوش نم اب اهنآ مه تاقوا یضعب و منک یم یخوش اهنآ

 دنشابیم روزم و قفانم هک یصاخشا اب یلو ؛مشابیم تفارظ و هدنخ لوغشم هشيمه

 : دیوگ یم یدعس هکنانج .میامنیم یدنت و یتخس یلیحخ "

 *نادرم کین یاج هب ندرک دب هک تسا نانج ندرک نادب اب ییوکن

 هک یصخنش یلو « دربیمن مباوحخ موریم باوختحر رد هکنآ ضحم هب

 نم باوخ تخت کیدزن «دناوخب باتک نم تهج هب هک تسا ررقم اصوصخم.

 بتک و فلتخم للم و تایالو خیراوت ًالثم . دناوخیم نم یارب یباتک و دنیشنیم

 شوگ مه نم و یکیتلوپ بتک و ماظع نیربدم و نیطالس تالاح حرش و ایفارفح

 هصق و دیآ یم وا ضوع هب وگ هصق رفن کی تقو آ .مور باوص هب ات مهدیم

 همزمز هک ارچ « دشابیم نم تحار بابسا هصق نیا و موش رادیب هک حبص ات دیوگ یم

 ۱ . دیامنیم عفد ارم غ امد باصعا تلاسک ؛ وگ هصق یرارمتسا

 عبط هب لباک عبطم رد مه اهنآ و ما هدرک فینصت *باتک نیدنچ مدوخ

 زا « دراد دیاوف یضعب نم یارب دنلب زاوآ هب باتک ندناوخ مسر .تسا هدیسر

 تهج هب یزور ره دنا هدناوخ نم یارب باتک اهرازه هک مرمع تّدم رد هلمجنآ

 . صخش یارب رتدنلب زاوآ هب هچره هصق نوچ .ما هتفرگ #یقبس ملع لیصحت و یقرت
 و نارغا زا رپ ؛اه هصق نیا رتشيب دنچ ره . دنامیم شرطاح هب رتهب ؛ دوش هتفگ

 نامدرم میدق دیاقع و تالایخ زا اهنآ ندینش ٌةطساو هب مه زاب یلو «تسا لطاب دیاقع

 لاح ات میدق ةنمزا زا ایند هک منک یم لایح و میامنیم لصاح تاعالطا یلیخ هتشذگ

 ثدوب اب نتفر باوخ هب هک دراد مه یرگید ؛دیاف کی .تسا هدرک ین ةرت اهردق هج

 بتک : ۰نعم رد #

 (ادخهد) نتفرگ یشیپ -قبس -



. ۹ 

 نایم رد مناوتیم |ذهل . دریگ یم تداع و وهایه هب تعیبط « وگ هصق همهمه یادص

 ۱ میاوخب تحار «آ لثم عقاوم ریلطرد ای گنج

 یحراخ یاهنابز هب ییانشآ و

 یناغفا :مناوخب مه ار اهنآ طوطح و میامن ملکت مناوتیم ار لیذ هلصفم ٌهنسلا
 و یبرع و یسور و دشابیمیملع نابز هک یسراف و تسا ناتسناغفا میدق نابز هک

 زا هک متسه لیام .ممهفیم یلو «مناد یمن الماک ار یرخآ نابز ود نیا .یناتسودنه
 تسد زا هزات ملع لیصحت تهج هب ار یعقوم ادبا و میامن لیصحت یزیچ بلاطم مامت
 دیآ یم مروضح هب یسک نطو یلاها زا ای جراخ نامدرم زا تقو ره اده .مهد یمن

 یعالطا اراهنآ منادیم هک یبلاطم زا ًاصوصخم .میمنیم یتالاوئسهنوگ ره اهنآ زا
 بسک یزیچ سک ره زا هطساو نیا هبات منک یم قیقحت 2 یلیحن تسا لصاح لماک
 .میامن

  تالیطعت و اهدیع -

 دنریگ یم دیع زور جنپ یلاس «ناتسناففا رد تالیطعت مایا و دايعا باب رد
 ؛دیع ود نیا .یحضا دیع یرگید و رطف دیع یکی :تسا لیذ رارق زا مایا نيا و
 دیع «موس دیع . دوشیم عقاو فلتخم لوصف رد ؛تسا نیعم یرمق هامرارق زا نوچ
  رطف دیع زا لبق زور جنپ و لهچ و تسا یرمق هام باسح هب مه دیع نیا .تسا تارب
 سرام هام مکی و تسیب خیرات هب لاس ره هک تسا زورون دیع «مراهچ دیع .تسا
 یاهرک ون و اهبصنم بحاص زا یضعب هب « دایعا نيا مامت رد . دوشیم عقاو هسنارف
 مایا رد .مهدیم اهتعلحخ و تاماعنا مه مدوحن ماوفا و لافطا و اه لایع هب زین و دوح

 و تالآ و ءایشا مامت زورون زور رد. دنروآ یم تافراعت نم یارب مه راجت « اهدیع
 لباک تاجناخراک رد لاس مامت فرظ رد هک ار هریغ و هناخروق و هیبرح تاودا



۷ 
  .ميامنیم هنیاعم و هظحالم «تسا رابنا رد هک ییاهزیج نآ زا ریغ «تسا هدش هتخاس

 . دنا هتحاس هک یبابسا تیلباق بسحرب « دنا هتحخاس ار ءایشا نیا هم ییاهرگ راک هب

 صقن و بیع و مهدیم لمعلاروتسد هدنیآ لاس تهج هب دعب و مهدیم ازس ای ازج

 .دنیامن تبظاوم رتشیب دوح راک رد اهدعب ات میامنیم اهنآ هب ار اهنآ یاهراک

 ناحتما ندز ناشن هب میامنیم دنسپ هک ار هریغو اهگنشف و اهگنفت و اهبوت

 صقان هک یا هحلسا و دننک یم طبض یتلود نزاخم و هناخروق رد نآ زا سپ .منک یم

 دیع «مجنپ دمع . دنیامن حالصا ار اهنآ ات دنهدیم تدوع تاحناحخراک هب «تسا

 هلملا ءایض بقل ینعی «تسا هداد نم هب تلم زور نآ رد هک تسا یبقل راگ دای

 .م ۱۸۹۲ هم هام مجنپ و تسیب اب فداصم هک یحضأ دیع زور رد بقل نیا نیدلاو

 ریاسو تایالو مامت زا بقل نیا قیدصت نوج یلو «دنداد نم هب نم تلما.دوب

 نم دزن دوب دسا هام مراهج و تسیب اب فداصم هک توا هام رد «ناتسناغفا یاهرهش

 . دوشیم دیدجت دسا هام مراهچ و تسیب رد هلاس همه ناخارپس دیع نیا « دیسر

 اه ناشن و اهزایتما ۵

 هداد ( اهبصنم بحاص هب نم تلود بناح زا هک ییاه ناشن و تازایتما

 ۱ :تسا لیذ رارق هب دوشیم

 و «مالسا هاوخریحخ «تیصولحخ «تقادص «تناما «تعاحش «تزع ؛تمرح

 . تسا ناحخ دمحم ناطلس یشنمریم نآ و ؛تسا هدش هداد رفن کی هب طقف یرح آ نیا

 نم تلود اب *دنارودرمیترومرس ةماندهع هک یزور .م ۱۸۹۲ لاس رد ار ناشن نآ و

 زا یضعب و دشابیم الط زا اهناشن نیا مامت .مداد هیلاراشم هب « دوب هدیسر ءاضما هب

 نیا و تسا رایسب اهنآ دادعت هک تسه مه هرقن یاهناشن و دشابیم مصرم مه اهنآ

 نارگید زا و هدومن نایامن تاحوتف گنج نادیم رد هک یعاجش نابهاپس هب اهناشن

 رب هشیمه ار تاحوتف نیا ةطقن مسا . دوشیم هداد « دنشاب هدرک لصاح"یزایتما

 . دوب هتفر لباک هب ترامس هب ناتسودنه تلود یوس زا هک ناتسودنه هحراخ روما ریزو -#



۳۷۸ 
 همالس و هّلا تاولص ام ربمغیپ هک مرادن نامگ هچرگ | . دنیامنیم شقن هرقن یاهناشن

 .دنیاین نوریب دوخ لزانم زا اهنز هک دشاب هدوم فیل «هیلع

 لومتم صاخشا و نایعا مسر یلو «تسا هدوب هیف ع زانتم هشيمه هلئسم نیا و
 ای لزانم ینعی ارسمرج رد ار دوح یاه لایع هک تسا هدوب نیا میدق نامز زا

 زا هک ینیناوخ تهج هب سپ . دنرادب هاگن «تسا هدوب اهنآ صوصخم هک یتارامع

 حراحن ارسمرح زا هک یناسک اب هدوارم لیاسو تسا مال دنیآ یمن نوریب ناشلزانم
 و هچب مالغ نیدنچ نم یاهارس مرح زا یکی ره رد ادهل . دنشاب هتساد دنتسه

 ناوج مناخ رفن کی « اهارسمرح مدح نيا مامت یارب و دنشابیم هنانز یاهراکتم دح

 هعقر لصاح اهنيا و تسا نیعم دشابیم رادرس هب بقلم و دشوپیم هنادرم سابل هک
 نیا تهج هباهارسمرح رد اهارس هجاوح هک میدق مسر . دنشابیم تاماغیپ و تاح

 نم یاه لایع «صاخشا نیا رب هوالع .ما هدومن ک ورتم « دنتشادیم ررقم رما

 روخآ ریم و راد هنازخ و یچپاق و یساقآ کشیا لثم تارادا و یصخش نیمدختسم

 دنشاب هتشاد لیم تقو ره اه لایع .دنراد دوخ تهج هب مه اهریغ و راد قودنص و "

 " تهج هب هشيمه و دنیامنیم شدرگ و تک رح «بسا یراوس اي و اه هکسلاک رد
 . دنا هدنکفا تروص رب باقن ؛باجح

/ 
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 ناتسلگنا اب ناتسناغفا طباور

 : هم دقم

 اونما نیذلا ابا اب» :تسا هدومرف دیجم نآ رق رد یلاعت و کرابت دنوادح

 :تسا هتفگ همحررلا هیلع هحاوح و«. * دوقعلاب اوف و

 ۱ تسا فرح ود نیا ریسفت یتیگ ود شیاسآ

 ارادم نانمشد اب تورم ناتسود اب

 و تارک اذم مامت دیاب دوشیم مولعم لصف نیا ناودع رارق زا هچرگا
 زین و میامن دایب زاغا ار ناتسناغفا و امظع یایناتیرب نیتلود نیب طباور و تارواحم

 روک ذم «تسا لیدبت و رییغت ضرعم رد هددعتم تاقوا رد هک ار اهنآ تادحرس

 نیا یلو «مرادب راهظا ار دوخ سدح تلم ود نیا نیب هیتآ طباور باب رد و .مرادب

 «نآ هیتآ ریبادت و ناتسناغفا تادحرس ناونع هب هدح یلع لصف ود رد ار بلطم ود

 هکنیا هب میامنیم رصحنم ار دوحخ تانایب لصف نيا رد . دومن مهاوحخ رک ذ هناگ ادح

 تدم رد امظع ایناتیرب تلود و داتسناففآ تئود نیب هک ار هبانتعم حضاو بلاطم

 دوش نکمم هجره ار بلاطم نياهک میامنیم یعس ومراد راهظا «هدمآ شیپ نم تنطلس

 یتروص رد مراد لد رد هک ,یروطهب بلاطم مامت راهظا هک ارچ «مهد حرش ًاراصتعا

 .میامن ریرحت ار روک ذم بلاطم هک تسین تحلصم زاب ؛ دشاب نکمم مهنآ راهظا هک

 هتکن ح رطم لاحلا ات تنطلس تخت هب نم سولج ودب زا هک یبلطم هرقف کی باب رد

 هدوب ناتسناففا و ناتسلگنا یلاها مومع نیب میدق زا فالتعنا ببس و دابز یریگ

 .مشش ءزج کی ةيآ «هدئام ةروس + و 4
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  ناشدوح ار بلاطم هنوگ نیا هک مراذگ یم ار تلم ود نیا . درک مهاوخن مادقا «؛تسا
 . درادن نم هب یلخد اهنآ تاعزانم و دنیامنب ار نآ مکح هدومقمف و عطف
+ 

 نامحرلادبع ریما ندناشن تخت هب رب ینبم ناتسلگنا مدزم یاعدا ۱
 ۱ ۱ ۱ نا

 و یسیلگنا یاه همانزور هک تسا نیا دشابیم هشقانم ح رطم هک یبلطم
 ناح نامحرلادبع ریما هب ار ناتسناغفا تنطلس تخت ام هک دنیوگ یم ناتسلگنا یلاها
 دنیوگ یم باوج رد ناتسناغفا یلاها . دشابیم ام فظوم رک ون وا و میدومن اطع
 تخت هدمآ هیسور زا هک دندومن توعد ار ناخن نامح رلادبع ریما ءاه شیلگنا ایآ
 تسارح زا ار وا سیلگنا تلود ایآ .تسین نینچ و دیامن لوبق ار ناتسناغفا تنطلس
 وا هک دندومن شهاوخ سور تلود زا روک ذم تلود اي دندومن صلختسم اه سور "
 مه نینچ نیا . دربب شیپ زا تنطلس تخت باب رد ار دوخ یاعدا دیایب دراذگب ار
 هک داد عالطا « دوب هتسور رد هک ناخن نامحرلادبع ریما هب سیلگنا تلود ایآ تسین
 هتساوح امش رگا و دوش ادیپ ؛ناتسناغفا تنطلس یارب یعدم هک میشابیم رظتنم ام
 .تسین نینچ ریح « دییامنب ار نآ یاعدا هنادحم دیناوتیم دیشاب

 وا رفس حراخم تهج هب یرگید یهارمه اب یدقن هناعا وا هب اه سیلگنا ایآ
 دنداد وا هب یددم «تنطلس تخت هب وا سولج زا لبق اب دندومن لباک هب هیسور زا
 وا دورو زا دعب هام دنچ هک دنیوگ یم ناتسناغفا یلاها زین و تسین و هدشن کی چیه
 دارم ناطلس ریم ناتسناغفا ک اح هب وا ندش لحخاد زا دعب و ناتسناغفا تادحرس هب
 لباک رد هک سیلگنا یاهبصنم بحاص هک ارچ «دیایب لباک هب هک دنتشاذگ یمن ار وا و دندومن فیقون ار وا «ناتسک رت و نغ هتق یاهریم ریاس و نغ هتقریم «کیب
 هزاحا هب ای دنا هداتسرف اه سور ار ناخ نامحرلادبع هک دندرک یم نامگ «دندوب
 روک ذم یاهیصنم بحاص دیایب لباک هب هک ار وا دنتساوخ یمن و تسا هدمآ اه سور
 ناتسناغفا تنطلس اذهل . دنیامن یرادهاگن ار ناتسناغفا دنتسناوت یمن اهنآ دوخ نوج
 یلاها هک ارچ «دندادیم دنتشادیم تنطلس ٌهيعاد هک ینیریاس و ناج یسوم هب
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 اه سور و اه سیلگنا نیب تکلمم نيا و دندوب یعاجش یگنج نامدرم «ناتسناغفا
 روز و یدنوادخ قیفوت هب دندید نوچ ءاه ناغفا لوق ربانب یلو «دو#ناتفا فرط یب . 

 مهارف وا تهج هب هک ار تالاکشا نیا مامت «باحخ نامح رلادبع ریما دوحخ یوق یوزاب

 . درک عفر «دندوب هدروآ

 مامت «لاخ نامحرلادبع ریماو دندومن تعاطا وا هب روک ذم یاهریم مامت

 هب نایهاپس مامت و یزاغ رازه نیدنچ و دیدرگ زودنق لخاد هدومن حتف ار ناتسک رت

 لوبق اه یسیلگنا زا ار تنطلس تخت یسک .رگید ای ناج یسوم و دندش قحلم وا
 اه سیلگنا اب اهنآ تفلاخم تالابح اه یزاغ ع امتجا زا تکلمم مامت رد و . دومنن

 تقو ةآ رد و دوب اراکشآ سک ره زا گنج قابتشا و دوب دیازت رد زور هب زور

 هلمح راهدنق رد سیلگنا رک اسع هب هک دوب تک رح فرش رد تاره زا ناخ بوبا

 ۱ . دروایب
 هب هدش تارک اذم لوغشم ناخ نامحرلادبع ریما اب دندش روبجم اه سیلگنا

 کین مان اب هدومن هیلخت ار تکلمم نآ ًاملاس ناشدوح ات دنیامن هناتسود تاراهظا وا

 مدآ و ءالک و دوحخ بناج زا هک میدرک ار راک نیا ناتسناغفا تلم ام . دندرب نوریب

 هیلاراشم و دیایب هیسور زا هک دنیامن توعد ار ناحخ نامحرلادبع ات میداتسرف اه

 یسک رگا «دیدرگ مزاع هیسور زا و دشاب ام نارمکح هک تفریذپ ار ام شهاوح
 و سیلگنا تلود #یکتیلوپ رومأم *نفیرگ لپیل نیب هک ار یتارکاذم دشکب تمحز

 هک دومن دهاوخ مولعم یناسآ هب شدوخ « دناوخب تسا هدش ناخ نامحرلادبع ریما

 و دومن مهاوخن لوبق ار تنطلس تخت هک تسا هدومرف موقرم ًاحیرص هل مظعم ریما
 زا لبق و . دشاب ناتسناغفا یلاها دوخ بناح زا و هزاجا هب رگم «منک لوبق مناوت یمن
 ام «دیامن تاقالم نفیرگ لپیلرس هکنآ زا شیپ و دوش لباک لحخاد هل مظعم ریما هکنیا

 ار رما نیا هک تسا مولعم و میدوب هدومن لوبق تنطلس هب راکیراچ لحم رد ار وا

 روطب ءاضما دنا هدوب لباک رد هک سیلگنا یاهبصنم بحاص و نفیرگ لپیلرس
 و لوق رد هل مظعم ریما و دنتفر هدومن لصاح یصحرم هل مظعم ریمازا یلاحشوحخ

 ۱ 0716610 نیفیرگ -*
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 ۵ق ۲

 هب هبسنلاب هکنیا دوجو اب سیلگنا رکشل هک دوب تسرد و حیحص ردق نیا دوخ رارق
 رکاسع یناشیرپ ربخ هک یتقو ؛دندوب رطح لحم رد رتشیب .ق ؛؟*۲ ۲۵۰ لاس
 :دنورب نوریب ناتسناغفا زا ًاملاسهک دنتسناوت زاب دیسر اهنآ هب راهدنق رد سیلگنا
 ناتسودنه تلود ًانیقی « دهدیم هل مظعم ریما هب هب سیلگنا تلود هک مه هناهام ُناعا هجو
 . داد دنهاوخن ار روک ذم هجو دنیامنن روصت ناشدوخ تهج هب یتعفنم و هدیاف رگ ا

 و هحلسا ندومن ع ایتبا تهج هب مه نآ زا رتشیب هکلب ار هجو نیا مامت هل مظعم ریما
 . دناسر یم فرصم هب ناتسودنه دحرس تظفاحم یارب ناتسلگنا زا هیرح تاودا

 تسا هدومن رظن فرض دوحخ تکلمم طاقن یضعب ندومن اعدا زا هل مظعم ریما

 اهنآ اب ات و ناتسودنه تلود عالطا نودب یجراح لود اب تارواحم زا زین و
 هطساو هب هکنآ هظحالم هب هل مظعم ریما زین و تسا هدومن بانتجا « دیامنن تحلصم
 اب هک دراد زارتحا «تسا هداد هک یا هدعو هب رظن و تسا هدومن هک هسدقم دوهع

 ریما یتسود ناتسلگنا تلود رگ ا ؛ دیاننن تقفاوم ناتسودنه نانمشد زا کی چیه
 ریاس هب هک ارج «دندادیمن وا هب ار هناعا هحو نیا . دنتسنادیمن لباق ار ناتسناغفا

 ماظن لثم اهنآ زا یضعب هک ناتسودنه یاه هجار و اه باون و ءارما و اه نارمکح
 یهاوخنت دشابیم رت عیسو هل مظعم ریما تکلمم زا اهنآ تکلمم هک دابآ ردیح

 یاه نارمکح مامت هب هل مظعم ریما مدج نامز زا هناعا هجو نیا رب هوالع . دنهد یمن
 ناتسناغفا یتمالس و توقف دایدزا هیام نیا هک ارج « دشیم هداد «ناتسناغفا قباس

 هنوگ نیا رد . دشابیم نیقی هجرد هب یجراخ یطخت زا ناتسودنه تظافح یارب
 دوحخ هب هر اهیریگ هتکن روط نيا و منک یمن لخاد ار دوخ ماوع نامدرم تاملاکم
 دامن رهاظ ار دوح ءازا زا دوخ تاک ارادتسا بجوم هب هک مراذگ مو ءاهآ

 ناتسن اغفا و ناتسلگنا یتسود طباور -۲

 رگیدکی اب یتسود طباور رد هک تسا نیا رد ناتسناغفا و ناتسلگنا ةفرص
 تسد هب مه ار دوحخ دیاوف تقفاوم نیا نتشاد زاو دنشاب هتشاد ار تقفاوم تیاهن

 ناتسلگنا هکلم ترضحایلع فالعا و دالوا و دوخ فالعنا و دالوا زا . دنروآ یم
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 نيا ماکحتسا ددصرد هشيمه هک منک یم تحیصن ًادج .آهب و ميامنیم شهاوح

 و كاتشودنه یتمالس هک اریز «دنشاب هدوب رتشیپ زا رتشیب ساسارب یتسود

 .قافن رد اهنآ فعض فعض و تسا قافتا رد اهنآ توق و تساهتسب رگیدکیه ؛ناتسنافنا

 هک یهابتشا مفر هکنیا نودب «مرذگب و میامن ی ضامغا بلطم نیا رک ذ زا مناوت یمن

 و نفیرگ لبیلرس هک تسا نی نآومیامنب دشاب دش لصاح مدرم یار زا دیش

 بناج زا ارم تنطلس نیمه طقف هن ؛دندوب لباک رد هک سیلگنا یاهبصنم بحاص

 زا و یک ریز روطب ار دوخ تارک اذم اهنآ هکلب «دندومن ءاضما مدوح نطو یلاها

 تلم و سیلگنا تلود هب یگرزب تمدح و دندیناسر ماثتحا هب «یناد یسایس یور

 یلاها و نم اب هک یتارک اذم رد *نفیرگ لپیل رس نم داقتعا هب . دندومن ناتسناغفا

 دیاوف تهج هب دیناسر هناتسود قافتا هنوگ نیا تلاح هب ار هرقف نیا و دومن ناتسناغفا

 وا هب یگتسیاش روطب تامدح نیا | شادای و ددوآ لمعهب ار ریدت لامک دوح تلود

  #تربار هگنانچ دشابیم لباک درل بقل قحتسم هیلاراشم نم لایح هب . دشن هداد

 .دیدرگ راهدنق درل بقل قحتسم

 تسا هدوب ام ربیپ مراهچ هل هک (ع) بلاط یی نبا یلع بانح هکنانج

 ایآ هک تسین نیا رد فرح .لاق نم یلا رظنت ال لاق ام یلارظنا : دیامرفیم

 دیاب رطاح هب هک یمها هتکن یلو ؛ دشابیم رت تخس فرط مادک زا ام تادهاعم

 تقد رظن هبار هتکن نيا و دشابیم یکی تلم ود نیا دیاوف هک تسا نیا «تشاد

یتسود نیا ماکحتسا هب ع ورش مدوخ تنطلس لوا زور زا هتشاد هظحالم
 زا .مدومن 

 ییامرفنامرف نامز رد هک مراد قایتشا «ناتسودنه نایامرفنامرف زا یکی # نپیر درال

 . دش نم تالایخ تفرشیپ ثعاب هدومن یتسود تاراهظا هنوگ ره نم هب دوح

 ریما هب هک داد روتسد نیفیرگ رتسم ٌهب ناتسدنه یامرفنامرف ۱۷۱۱00 نوتیل درل - *

 لباک تراما و دنک رضاح سیگلنا یاهاضاقت لوبق یارب ار وا هدش کیدزن ناخ نامحرلادبع

 ناریا یسایس طباور خیرات) . دننک حج راخار سیلگنا نوشق ناتسناغفا لامش زا هدرپس وا هب ار

 (۱۱۳۱ هحفص «موس دلح «سیلگناو

 1006۲15 ستربار 3

 . دش دنه هنطلسلا بیان ؛نوتیل درل یاح هب , ۸ لاس رد 5:00 ثوپیر درل -
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 دوب ناحخدمحم ریما لارنژ هیلاراشم ییامرفنامرف نامز رد نم * ریفس نیلوا

 و لقاع رایسب درم و تسا هدوب نم دمتعم یلیخ رک ون ؛نم تیلوفط ناهز زا هک
 ناتسودنه تلود تالایح هک ینعم نیا توبث تهج هب زین و دوب یبرجم ناد یسایس

  .داتسرف نم رابرد هب ناملسم ریفس رفن کی . دشابیم هناتسود یلیح نم هب تبسن
 نم هب .ق.ه ۱۳۰۱ قباطم .عم ۱۸۸۳ نوج هام مهدزناش خیرات هب نپیر درال

 یدحرس تاماکحتسا تهح هب امش یارب هناعا هحو هیپور کل هدزاود یلاس هک تشون "

 ود کی هک دوب دهاوخن تبسانم یب تسا هدش ررقم یرکشل یاوق ندومن دایز و .
 چیه صخش نیا .میامن نایب «لایح هدیدنسپ یامرفنامرف نیا لاصح باب رد هملک
 هک یتقو دوب نیا شا هدیقع و تشادن سک هدیقع ای هفباط ای بهذم باب رد یبصعت
 زا هکنيا دنتسیا هب دوخ لامعازا باوج نداد تهج هب قلطم یضاق روضح رد مدرم
 هدعاق نیا هب هشیمه هیلاراشم . دوب دهاوخن ءانتعا لحم « دنتسه تلم هچ و هفیاط هچ
 لیلد تهج نيا زا و میتسه یواسم یدنوادخ رظن رد اهام همه هک دومنیم زاتفر
 نیطالس هک وا باون تامک احم رد مدرم مامت قح رد هیوسلاب تلادع هک درادن

 . دشابن یواستم دنراگ زور
 یایاعر قح رد «ناتسلگنا کلم ترضح ایلع هک دومن یعس رایسب هیلاراشم

 دنتسه اراد وا تسوپ دیفس غ ابتا هک دیامرفب روظنم ار یقوقح نامه دوخ یدنه

 نیا یلو « دیدرگ روک ذم تسوپ دیفس یایاعر زا یضعب رطاخ ردکت ثعاب بلطم نیا
 تبحم و صالح اهنآ بولق و رطاح رد هک تشاذگ مدرم رب یرثا «لایخ تعسو
 و نم نیب طباور « وا ییامرفنامرف تدم مامت رد . دش ادیپ هیلاراشم هب تبسن یدایز
 نیدنچ رد هک یشرف :تسا یلثم .تسا هدوب هناصلاح و هناتسود تیاهن «نپیر درال

 دوبن نکمم اذهل . دوش ممج ات دهاوحن یم مه لاس نیدنچ «تسا هدش هدرتسگ لاس

 ه سیا نی هک ینظموس و یناسگ دو رشنت دل هام
 نیا ماوقا و ناسک هک هدش نیا بابسا و تسا هدوب لبق لاس هاجنپ زا « اهناغفاو
 زا ید ها دشت یدکی سد زا دین رگیذکی تفلاخم هب تلود

 .دور نوریپ و وحم اه هرطاخ

 نیلوا ریهس :نتم رد - *



۳۸۵ 

 یب و رادغ ار رگیدکی و هتشون اهبتک و تایاکح «تلمود ره نیا یلاما
 مامت نتسش و ءارآ فالتحناو تالایخ نيا مامت عفر .دنا هدناوخ نکیچدهع و رابتعا

 نئمطم رگیدکی زا ار اهنآ و تلم ود نيا رطاخ ول زا ار هتشذگ نامز تارک اذم

 بیرف رب لمح نیفرط ار هناتسود تاراهظا مامت هک یتقو وجمه رد ندومن

 لیالد هطساو هب . دوبن مه یناسآ راک یلو «دوبن لحم یلکب هچرگا « دندومنیم

 طباور هک دوب لکشم رایسب «تشاد دوحو یتسود نیا تقیقح تفلاخم هب هک یدنج

 . دومن مکحتسم دیاب و دیاش هک یروطهب ار هناتسود
 ای دنیامن یهارمه نم اب هحرد نیا ات هک دنتشادن رایتعا ناتسودنه تلود

 . و تقادص هب دامتعا ردق نیا هن و دنهدب نم هب یهارمه هدعو دوب مزال هک یردقب

 مه مدوخ و دنیامنب رما نیا مادقا هب تبغر هک دنتشاد نم یتسود و یتسارآ
 هک ارچ «میامن اراکشآ دوب مزال هک یا هزادنا هب ار دوخ یتسود متسناوت یمن

 هب تبسن یدونشوخ و یدنماضر راهظا رگا و دندوب بصعتم و لهاج نم یایاعر

 تسدمه رافک اب دنتفگ یم و دندناوخیم رفاک ارم نم تلم مدومنیم اه سیلگنا

 ات متسنادیم سپ .دندومنیم داهح نم اب هتساوحخرب نم تفلاخم هب سپ «تسا هدش

 منادرگن هزنم و کاپ یغای و بصعتم مدرم نيا زا ار دوخ تکلمم هک ینامز

 - .مرادب ءارحا الماک ار نآ هکنآ ای میامن رهاظ ًالماک ار دوخ یتسود مناوت یمن
 و دوخ تلم زا هزاجتسا زا لبق هک مدوبن قمحا ناخ بوقعب دمحم لثم نم

 هدوب یفاک تامادقا یاراد «یران کیوک یئولرس تظفاحم تهح هب هکنآ زا شیپ

 لباک هب ار هیلاراشم ترافس « دوخ یتسود زاربا و دمآ شوحخ راهظا ضحم . دشاب

 هک دش نیا شا هجیتن و تسا هدوب وا هوق قوف مادقا نیا هکنآ لاح و دومن لوبق

 هب ًاسوبحم هدومن لزع تنطلس زا ار وا ببس نیدب و " دنتشک ار یران کیوک

 ةيلک و 5:۲ 10با 062۷22287 یرانگ اواک سیئول رس روژام .عم ۱۸۷۹ ربماتپس موس زور - *

 و ناریا رد سیلگنا و سور تباقر) . دندش ماع لتق لباک رد ناتسلگنایمازعا تثیه ءاضعا

 درک لاغشا ار لباک «سیلگنا نوشق ًاددجم هعقاو نیا زا سپ هام کی .(۸۱ ٌ؛حفص «ناتسناغفا
 . ار سیلگنا یسایس هدنیامن لتق هانگ و دندرک دیعبت ناتسودنه هب ار ناخ بوقعب دمحم ریبا و

 و تشاد تایح ناتسودنه رد .م ۱۹۲۳ لاس ات ناخ بوقعب دمحمریما . دنتشاذگ وا ندرگ هب



۳/۹۹ 

 . دندیسر لتق هب سوفن رازه نیدنچ . دند رب داتسو دنه ۱

 هلخاد تاشاشتغا زد هک دندوب هدومن هدهاعم نم اب ناتسودنه کد ۱
 اب هک یتسود تهج هب ناتسناغفا یلاها رگا ؛ببس نیا زا دنیامنن هلخادم ناتسناغفا

 تلود بناح زا «دندومنیم داهح نم تفلاخم رد ؛متشاد ناتسودنه تلود

 کمک نم زا ؛نم یتکلمم و هلخاد تاشاشتغا رد هک دوبن نم اب یفاثیم داتسودنه

 هناقلمتم تارابع نانج یتسود نیا رطاح هب هک متساوحخ یمن نیا رب هوالع . دنیامن

 .موش بوسحم « اه تأرج مک و نیقلمتم هرمز رد هک «مرادب راهظا

 تلم یثوروم تلصح هک ار یراقو اب راختفا نآ ؛مدوخ ینارمکح نامز رد

 تقو و یگرزب لاکشا مقوم رد ار تلصح نیا ًادبا و مدومن راکشآ « دشابیم نم
 تالاح زا لماک عالطا نتشادن هک متسنادیم یلو «مدادن تسد زا مه یگنت

 و گنج عوقو بجوم مه یرارمتسا نظءوس . دوشیم نظءوس بابسا « رگیدکی
 مه الاح و مدوب یعاس یلیح اذهل .تسایمامت و یهابت نآ هجیتن و ددرگ یم لادج
 مه اب و هدوارم رگیدکی اب رتشیب « رت شیپ زا اه ناغفا و اه سیلگنا هک منک یم یعس

 هب * رتشیب ود ره هک ارج ؛ددرگ رتمکحم ناش یتسود طباور «هدش رتکیدزن

 و .دوب دهاوخ رتهب تلم ود ره تهح هب « دنشاب هتشاد نانیمطا و دامتعا رگیدکی

 تلود یلو .مدرگ لیان دوصقم نیا هب « دشاب نکمم رتدوز هچ ره هک مدومن شالت

 و هن ای دراد هدیاف ناتسناغفا یتسود ایآ دندومن لایح هدوب ددرم رایسب ؛ناتسودنه

 مه ناوتیم هاگ ره و ریخ ای درک دامتعا دوشیم اهنآ یتسود هب ایآ دراد رگا
  تظفاحم تمحز ناربح « دوش لصاح ناشیا یتسود زا هک یدیاوف ایآ دومن دامتعا

 . هداد هاوخلد روطب تالاوئس نیا مامت باوج رگا.ریع ای درک دهاوخ ار اهنآ

 ناملراپ سلجم ایآ تسا نیا نآ و دنامیم یقاب ییانتعم یلیخ لاوئس مه زاب ؛ دوش

 ءارحا ار تادهاعم هنوگ نیا هک داد دهاوح هزاجا ار ناتسودنه تلود ؛ناتسلگنا
 هنوگ نیا هک دهدب هزاجا ناتسودنه تلود هب روک ذم سلجم رگا و ؛ ریخ اي دنرادب

 هفص +۳ دل ۱۹ رد سیلگن و ایا مای باور خیرا) .تش ذگرد لاس نامه رد
۵۸ ۱ 

 رتشیب ره :نتم رد -



۳۸۷۷ 

 و ریخ ای تسا نکمم مه هرقف نيا ایآ دنوش لباقم سور تلود اب دنیامنب ار تادهعت
 ۱ .هن اي دوب دهاوخ نآ تراسح اب لباقم نآ عفانم ایلهیشاب نکمم رگا

 زا لبق هک ییارزو یاهبیترت ایآ دیايب لباقم ٌهتسد تسد هب رادتقا هک یتقو ۱

 بک رم ناملراپ نیشناج . ریخ ای تشاذگ دنهاوخ یقاب دوخ لاح هب «دنا هدوب اهنآ

 و دنیوگ یم یروت ار یرگید و کید ار اهنآ زا یکی هک دنشابیم هفیاط ود زا
 دنوشیم بلاغ هک هفیاط ره و دنراد تفلاخم رگیدکی اب هتسد ود نیا هشيمه

 دنوشیم ملح اهراک زا بولغم ُهتسد و دوشیم عاجرا اهنآ هب ًاتیلک یتلود تاروما
 مهف مالک رصتخم . دروح یم مه هب نیبولغم تامادقا بیترت مه تاقوا رتشیب و

 شوحأن وا یاقآ هک تسا هراکیب رک ون نآ هنافوسلیف مهف لثم هنیع هب اهنآ هنافوسلیف

 بیبط ورب مشوخان نم :تفگ شرک ون هب اقآ دوب تمدحخ رضاح وا و دوب هدش

 هک منادیم نم تفگ اقآ . دشابن شلزنم بیبط الاح دیاش « داد باوج رک ون ؛رواییار

 ًانیقی :تفگ اقآ .دیاین دیاش دشاب مه لزنم رگا « داد باوج رک ون .تسا لزنم الاح
 رک ون « دراد مه اود تفگ اقآ . دشاب هتشادن اود دیاش :تفگ رکون .دمآ دهاوح

 «اهتمحز همه نیا زا دعب دیاش «تسا قح گر م هک دینادیم امش نم یاقآ :تفگ

 رتولج زور دنچ امش هک دراد یتوافت هچ سپ « دیامنن ار امش ضرم هجلاعم اود

 ۱ . رتبقع ام دیریمب
 یتسود زا اهنآ هک تهج نیا هب «منک یمن تمالم ار ناتسودنه تلود نم

 اب رفنکی تاهابعشا ٌهطساو هب روک ذم یتسود هک ارج «دنا هدربن هدیاف «ناغفا تلم

 هدیاف چیهو هدیدرگ سوفن فالتا و گنج و تاشاشتغا هب رجنم هشیمه یرگید

 روک ذم تلود «ناخ بوقعی و ناحخ یلعریشریما راتفر زا دعب و هدشن لصاح
 و تاهبش نیا رب هوالع . دشاب هتشاد یلک نانیمطا «ناتسناغفا تراما هب تسناوت یمن

 تقفاوم رتهب رگیدکی اب تشاذگ یمن ار امهک تسا هدوب مهارف یدایز تالاکشا

 .مییامن

 یاه هقیلس مضو و راکفا و تالایخ هک تسا حضاو یبوح هب ینعم نیا

 . دراد تفلاخم رایسب «نیمز برغم یلاها تالایخ مضو اب «نیمز قرشم یلاها
 مه تبسن نامه هب «تسا رود نیمز برفم زا نیمز قرشم هک ردق نامه هکنانچ

 هک دندوب هنتف رد یعاس ردق نآ مدرم .تسا رود رگیدکی زا اهنآ یلاها تالایخ



۳/۸ 

 درفلآ رس و (ناتسودنه یامرفنامرف نوپیردرل) شیدنارود لقع فرط کی زا رگ ا
 (ناتسودنه رالاسهپس) تراوتنا دلانادرس و (ناتسودنه هحراحخ روما هیلقو ) لیال
 لماش ,ناتسودنه تلود رگید یاهبصنم بحاص رفن نیدنچ و نیفیرگ لپیل رس و

 هداد ناخ یلعریش ریما هب هک سور تلود یاه هدعو زا رگید فرط زاو دوبن لاح

 نامدرم .مدوبن قوبسم یبوح هب ناخ بوقعی و ناخ یلع ریشریما یبارخ زا و دندوب
 و ناتسود و ناح یلع ریش ریما هداوناخ و دنتخادنایم عازن ام نیب انیقی دسفم

 یعس « دندوب نطو یالح ناتسودنه رد هک ناتسناغفل یلاها رثک | و وا ناهاوخاوه

 زا یضعب نیا رب هوالع و دنناجنرب نم زا ار سیلگنا تلود ءانما رطاخ هک دندومنیم
 رب و دنیامن حارات ار تکلمم هک دوب نيا رب ناشتداع هک ناتسناغفا یاه هدرک رس

 لامعا یازس هب هک دنوشب یتسایس لمحتم دنتسناوت یمن + دنگنج هب رگیدکی تفلاخم
 ناتسودنه تلود دزن ررکم مه اهنآ اذهل .متشادیم ءارجا ناشیا قح رد اهنآ تشز

 تمدح سیلگنا تلود هب هک ار یناسک «ناخ نامحرلادبعریما هک دندرک یم تیاعس

 « دنشابیم حراخ نامدرم و سیلگنا تلود هاوخاوه هک ار یصاخشا و دنا هدرک

 نابصنم بحاص رطاح رد اهفرح روج نیا هک تسا یترطف .دناسریم لتت هب ار اهنآ
 مامتها ًامامت مدوح و وا نیرواشم و نوپیر درل هچرگ ا « دنکب رثا ناتسودنه تلود
 نیب تاقالم هک متسناد مزال مه زاب یلو «مییامن بانتجا اه هبش ءاقلا نيا زا هک میتشاد

 رطاح زا ار تاهابتشا مفر تاقالم نیا و « دوشب دیاب ناتسودنه یامرفنامرف و نم

 هک هنهم بلاطم باب رد میناوتیم ؛تاقالم نیا عقوم رد زین و . دومن دهاوح نیفرط

 دماین تسد هب یدعاسم تصرف یلو .مییامن هرک اذم ًاهافش « دیسر یمن ماتتخا هب ًابتک

 . دیدرگ بوصنم وا یاج هب *نیرف درل و تفر ناتسودنه زا ؛نوپیر درل هک ینامز ات
 نیا هک دیدرگ مزال «دومن ادیپ تیمها مه رگید تاروما یضعب تقو نيا رد

 هکنیا تهج هب طقف هن دوش لصاح ًاروف مدوخ و ناتسودنه یامرفنامرف نیب تاقالم

 رایسب هک یدنج بلاطم هظحالم هب هکلب ؛ دوش لدبودر اهام نیب هناتسود تاراهظا

 ۱ بلاطم نآ و دوش وگتفگ طایتحا روطب اهنآ باب رد هک دوب بحاو «تشاد تیمها

 ناتسودنه تنطلس تباین هب نوپیر درل یاج هب .م ۱۸۸4 لاس رد 20116790 نیرفود درل - +
 ۰ دمسر



۳/۹ 

 هب اه سیلگنا هک دندادیم راشتنا تاج همانزور طسوت هب اه سور ًالوا هک تسا نیا

 .نآ زا هکلب « دنتفرن لباک زا «دنراد ناخ نامح رلادبعریما اب هک" یتسود هظحالم

 تاقالم امرفنامرف اب و هتفر ناتسودنه هب مدوح متساوخ اذهل «دندومن رارف تکلمم
 ریما هک دننادب ایند یلاها مومع و مدرم ار بلطم تقیقح ات میامنب هناتسود هناصلاحت

 هدومن اراوگ ار تمحز دوخ رب شدوح « دشابیم لالقتسالاب نارمکح هک ناتسناغفا

 هب هدومن تک رح دوخ تکلمم زا «نیظفحتسم زا یکجوک ٌهتسد کی یهارمه هب

 ترضحایلع رسپ و ار ناتسلگنا هکلم ترضحاایلع هدنیامن هک هتفر ناتسودنه

 ۱ . دیامن تاقالم ار اهیلامظعم

 هب و دنشابیم تسود یلیح رگیدمه اب تلم ود نيا هک تسا مولعم سپ
 هدومن بیذکت ار غ ورد تاراهتشا مامت «تکرح نیا و دنراد یک دامتعا رگیدکی

 تلود و نم تلود نیب یقیقح قداص یتسود هزادنا هج ات هک درک دهاوح تباث

 توق و یتمالس : دومن دهاوخ دایز ار سیلگنا تلود نأش و دشابیم ناتسلگنا

 ۱ روطهب نیبناج یتسود هک دشابیم رما نيا هب طونم «ناتسناغفاو ناتسودنه تلود

 دس و گر زب عناوم هرقف راهچ .م ۱۸۸۵ لاس زا لبق ًایناث . دوش مولعم اراکشآ

 *لوچ ینعی . دوب بترم ناتسودنه تمس هب سور تلود یطخت دصق ولج رد مکحم

 .تاره و ناریا و ریماپ یاههوک و اراخب و هویح ناتسک رت تشد

 ار اه سور تادیهمت و تاریبدت و تالایح مامت نم تسا مولعم هکنانج

 روطهب و ما هدوب روشحم لاس نیدنچ اهنآ اب نوچ متسنادیم «ناتسودنه هب تبسن

 اه سور یطخت یریگ ولج تهج هب هک متشادیماو ار ناتسودنه تلود رارصا

 فرط هب اه سوریمدق شیپ تاریبدت و تادیهمت زا ار اهنآ و دنیامنب تامادقا

 باب رد ار دوخ هجوت هک مدرک شهاوخ اهنآ زا و مدومن رضحتسم ناتسودنه
 یلو « دنراد فورصم ًادج تاره و ناتسناففا یبرفم و یلامش دحرس تاماکحتسا

 .دومنن ءارجا ارم حیاصن و درکن ییانتعا نم فرح هب سک چیه

 ندمآ شیپ باب رد «سیلگنا تلود یاهبصنم بحاص زا یضعب عقاولا یف

 نیا زد .دنتشاد لماک دامتعا اهنآ تادهاعم و هدعو هب و دندوب ددرم ؛اه سور

 .( ادخهد) .تسا نابایب و ارحص ینعم هب لچ یک رت هملک زا - +



۳۹۰ 

 یاههزاورد تقیقح ردهک ار سحرس و ورم هدشذگ هویح و لوچ زا اه سور تقو
 گروبزرطب و ناتسک رت نیب ءدوارم هار نیدب و دندرک فرصت « دنشابیم لاتسناغفا
 رد اه سور هکنآ زا دعب و .دیدرگ حوتفم راخبیاهیتشک و نهآ یاههار طسوت هب
 تمس هب «دنداهن انب تاماکحتسا دوخ رک اسع یدنب تشپ تهج هب سحرس و ورم
 ۳ . دندش تایلمع لوغشم یک الاچ هب نوحیج دور

 تلاح رد « ءامظع یایناتیرب وهسنارف تلود نیب طباور تقو نآ رد

 .دوب هدیدرگ فرصتم ار رصم و امریپ یناتیرب تلود هکنوچ «تسا هدوب یرطحرپ
 نیا « دنیامن تک رح ناتسناغفا فرط هب ات دنتشگ یم هناهب یپ رد هک اه سور اذهل
 هنوگ نیا باب رد هکنآ هطساو هب . دنتفای دعاسم دوخ دصاقم تفرشیپ یارب ار عقوم
 تاماکحتسا «ناتسناغفا تادحرس رد و دیآ لمع هب قمعت و هرک اذم چیپرپ بلاطم
 تقو یبتک تارکااذم هب هک دوب مزال میشاب رضاح اه سور هلمح ماگنه ات دوش انب
 اهافش « امرفنامرف و نم نیب تاروما رارق هقیقد تشاذگ ورف نودب و دوشن میاض
 .ع ۱۸۸۵ لاس رد اه سور «مدوب هداد نم هک یتاعالطا دوجو ای یلو « دوش هداد
 . دندش فرصتم ار یطاقن « دش رک ذ ًالبق هکنانچ

 نم تکلمم وزج هک ار هد جنپ تیالو هدش موقرم باتک نیا لوا دلج رد ۱
 ار دوخ کلم و اه سور تکلمم نیب ار یدحرس طح رگا «دندیدرگ فرصتم دوب
 رد . دندشیم فرصتم مه ار رگید طاقن یضعب اهنآ مدومنیمن دیدهت یعطق روطهب
 و هتسهآ هجرگا «یطخت باب رد اه سور زیبدت هک میامن نایب تسا مزال اجنیا

 هعفد کی رگا . دباییمن رییغت چیه و تسا مکحنم نآ تلاح یلو « دشابیم رمتسم
 اهنآ تالایخ تفرشیپ عنام زیچ چیه رگید دنیامن یراک هب مادقا هک دندش ممصم

 . دوب دهاوخن ریذپ رییغت ناشیا تارییدت و تسین
 زا هتسد ره هک رگید کلامم یضعب لثم تسین نیا رب اهنآ تلود عضو ۱

 تداع . دننزب مهب ار قباس هتسد یاهراک بیترت دنناوتب دنیایب راک یور هک ءارزو

 یاپ هکنآ زا لبق لیف هکنانچ .تسا لیف تلصح هب هباشم اهنآ ییوح تقبس تاک رح
 هک هعفد کی و دنک یم شیامزآ تقد هب ار لحم نآ دراذگب ییاج هب ار دوح

 مامت ات و ددرگ یمنرب بقع هب رگید ؛ درک میاق روبزم هطقن رد ار دوخ ینیگنس
 مرن هدمآ شیاپ ریز هک ار یزیچ ره و دنادرگن تباث لوا یاپ رب ار دوخ ینارگ
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 زا لبق لاس تصش فرظ رد اه سور و درادن یلیجعت رگید مدق نتشادرب رد « دنکن
 هدومن تک ر ح هدش مزاع ناتسودنه فرط هب مدق تابث اب یلو «مامت لگتسهآ هب نیا
 هطقن چیه دنشاب هدرکن لصاح دوصقم لوصح هب نیقي هکنيا زا لبق سور تلود . دنا

 و تاراهظا «دندش فرصعم ار ییاج هکنآ زا دعبو دنا هدیدرگن فرصتم ار

 و دوهع و تسا ر ارقرب تینما و دومن دنهاوخن یگنج رگید هک دنیامنیم تاراهتشا

 هک دننک یم دای مهیمسق و یقاثیم هنوگر ه و دنیامنیم ءاضما مه ییاهدادرارق

 ۱ .تفر دنهاوخن شیپ ًادبا رگید

 فرصت هزات هک ار هطقن نآ هک تسا رارقرب ینامز ات طقف قیئاوم نیا

 ردیمات طلست و دنیامن مکحتسم ًالماک دوخ رک اسع یدنب تشپ تهج هب دناهدومن

 و دنرادیمرب دشاب هدوب لوا مدق کیدزن هک یرگید مدق نآ زا دعب . دننک ادیب احنآ

 تبون هب مه ار هطقن نيا هک یتقو .دندرگر ب بقع هب اب دنورب زلج یلیخ هکنیا نودب

 « دنوریم شیپ رگید هطقن هب ور تقو نآ دنروآ رد طبض ٌهطیح هب یبوخ لامک رد نآ
 سور تلود هک میوگ یمن هزادنا نیا هب ات . دشابن ای دشاب نایم رد یتادهاعم هاوح
 ۱ .دنیامن هماقا یرذع و یلیلد هکنیا نودب ؛ دنزرویم فلخت دوخ تادهاعم زا یلکب

 یلو «تسا ندیزرو فلخت «تادهاعم نتسب زا دوصقم روهشم تسا یلثم هکنانج

 ةناهب ندومن ادیپ تهح هب «دنیامن فلخت هدهاعم زا دنهاوخ یم یییوق تلم هک یتقو

 رد «فیعض تلم یراتفردب بس هب هک دننک یم راهظا ًادج و دنوشیمن لطعم دایز

 :تسا نیا نآ و دیسر مرطاح هب یتیاکح بلطم نیا بسانم .میقحم رما نیا هب مادقا

 اجنآ رد تاناویح ریاس هک یطاقن هب ار وا ات دومن مدختسم ار هرب هنسرگ سرحن

 دعب .دروخن تسوا ریشم و دلب هک ار هرب نآ درک دهعت و دیامن یدلب هار « دنشابیم
 هرب نآ زا ریغ و دومن دوخ راکش روک ذم سر ار لگنج تاناویح مامت هکنيا زا

 . امش هک ارچ «مروخب ار امش دیاب نم :تفگ هرب هب هناریغتم تقو نآ « دنامن یقاب همعط

 هراچیب هرب . دیدیزرو فلخت « دوخ دهع زا ببس نآ هب و دیدرک یمارتحا یب نم هب

 یب امش هب تبسن مناوتیم هنوگچ نم اقآ بانج :تفگ و هدومن سرح هب ور
 یب «نم ردپ هب تبسن امش ردپ :تفگ خساپ رد سرخ .ميامنبیمارتحا
 ره امش ردپ و نم ردپ هک اریز ؛ دییامرفیم اجک زا :تفگ هرب . دوب هدرک یمارتحا

 - هب غ ورد درک ضرع هرب .تسا هتفگ نم هب سکنالف : داد باوج سرح .دنا هدرم ود
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 تدوح وت نالا :تفگ هدیدرگ کانبضغ سرخ تقو نآ .تسا هدیناسر امش صرع
 رب سپ .یدومن بیذکت ًاروضح ارم تسود هک یدومنیمارتحا یب نم هب تبسن اعقاو
 . دومرف ناح شون ار وا و دومن هلمح هراچیپ هربنآ

 تلود اب نم هک دوب نیا دیدرگ تاقالم نیا بابسا هک یرگید ةرقف ًاثلاث
 هتشادن هدوارم و هرک اذم اهنآ تحلصم و عالطا نودب یرگید هجراخ تلود اب سور
 لود تایطخت زا ارم تکلمم هک دندوب هداد هدعو نم هب لباقم رد اه سیلگنا و مشاب
 مامت و مدوب هداد سیلگنا تلود هب هک هدعو نیا ةطساو هب . دنیامن تظفاحم هجراعخ
 نم فرصت هب ناتسناغفا تنطلس تخت .مدرک عطق سور تلود اب ار دویق تاقلعت
 هدروح ار اهنآ کمن لاس نیدنچ هکنآ ةطساو هب «سور تلود هکنآ لاح و دما رد
 تنم نیهر ارم «دندوب هداد ناتسناغفا هب ندمآ یارب هزاجا و یصحرم ارم و مدوب
 ةدناشن تسد هکنآ لثم .دندوب هداتسرف لباک هب ارم اه سور و دنتسنادیم دوخ
 ار اهنآ ینابرهم زگ ره و مراد نانتما یلیح اهنآ زا نم ًاصخش و مشاب هدوب اهنآ
 دوحو اب یلو «تسا یصاعم نیرتدب «تمعن نارفک هک ارچ «درک مهاوخن شومارف
 سور زا ًاصخش هک هنارکش ضوع هب ار دوحخ تلم و تکلمم هک مرادن یقح نم نیا
 تسا هدومرف ضیوفت نم هب دنوا دخ ار تکلمم و تلم نیا .مشورفب اهنآ هب مراد اه
 هلگ هک تسا هدومرف ررقم ینابساپ رفن کی لثم طقف ارم و میامن تظفاحم اهنآ زا هک
 یظفحتسم ای لوارق زا تسا حیبق رایسب اذهل .میامن ینابهاگن وا تهج هب ار یناسنا
 دوخ یاقفر هب ار روک ذم لاوما و « دنشاب هدرپس وا هب ثظافح یارب ار یلاوما هک
 و ندب رد ناح هک ینامز ات .درک دهاوخن ار راک نیا «یلوارق چیه هتبلا . دهدب

 یترطف اذهل . دشاب هتشاد تسد رد ندز یارب زا ریشمش غیت و گنفت تهج زا گنشف
 . دندش ردکم نيا زا اه سور «ما هدش قصلم اه سیلگنا اب نوچ .تسا

 هک تسا یتریغ و گنن طقف « درادیم هاگن ار ام هدعو دوهع هک یزیج

 ار تادهعت تاقوا اسب نآ نودب .تسا هدومرف قلح ام همه هوجو رد دنوادحن
 هدهاعم زا طقف رگا .تسین مک هرقف نیا لاثما و تسکش ناوت یم و دنا هتسکش
 نآ سپ « دشاب قداص دوحن لوق هب و رادرک تسار دیاب صخش هک تسا نیا دوصقم
 لپیل رس هک .ق.۰۱۳۹۵ قباطم .م ۱۸۸۰ نئوژ هام متسیب خیرات هب هک یا هدعو
 دهعتم سیلگنا تلود هک دوب یفکم « دوب هداد هدعو نم هب ؛اهافش و ًابتک نیفیرگ
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 هب « دنهدب اهنآ تسد هب یحیحص هناهب « اه ناغفا هکنیا نودب هجراحخ تلود رگا «تسا
 « اهبصنم بحاص زا یضعب یلو « دنیامن تظفاحم دنروایب هلمح «لاتسناغفا تکلمم
 اذهل .تسا هدشن هدادیمسر ؛تشون ای همان دهع لکش هب هدعو نیا هک دوب نیا ناشیأر
 نآ دوجو اب نکل « دیامن ءاضما ًامسرار روک ذم هتشون هک متشاداو .م ۱۸۸۳ هنس رد

 تارابع هب ار روبزم هدعو قیدصت ناتسودنه یامرفنامرف دوحخ زا هک متساوحخ یم

 مومع عالطا تهج هب هل مظعم یامرفنامرف و میامنب لیضحت حیرص ظافلا و دک  م

 تهج نیمه هب . دیامن یضمم و حیضوت ماع رضحم رد ار روبزم هدعو ایند یلاها

 . دوشب باب نيا رد ههبش و کش مفر ات «مشاب هدومن امرفنامرف اب تاقالم متساوحخ یم
 اهناففاواهسور ینعی تلودود نیاودوب هدیگنجن ناتسنافغفا اب تقو چیه سوز تلود

 هک مراودیماو دوبن یتوادع اهنآ نیب اذهل . دندوب هتشکن اررگیدکی ینامز جیه

 دروایب هلمح ناتسناغفا هب هک درادن یلیلد سور تلود اذهل . دشاب مسق نیمه مه الاح

 . دیامن هلحادم «ناتسناغفا تارومآ هب اب

 و دشابیم تسود «امظع یایناتیرب تلود اب ناتسناغفا هک یرما نيا زا ریغ

 هار هک تسا یدس «ناتسودنه و سور کاخ نيب و درادن یقلعت سور تلود اب الاح
 سور تلود هک نیمه ٌهظحالم هب اذهل . دراد دودسم ناتسودنه هب ار اه سور یطخت

 هماقا لیلد دناوتیم دروایب هلمح «ناتسناغفا هب هدروآ تسد هب هناهب هکنیا تهح هب

 هچ هک تسا نیا فاصنا یضتقم . دشابیم یتسود ناتسلگنا و ناتسناغفا نیب هک دیامن

 لوئسم ناتسناغفا تظفاحم و یتمالس یارب ناتسلگنا دیاب « دشابن هج دشاب هماندهع

 اپ یب ود ره ای دنشاب رادیاپ و قفتم رگیدمه اب دیاب تلم ود ره نیا و دنشاب هدوب
 نودب و دیامن تظفاحم ناتسناغفا زا دیاب ناتسلگنا تالاکشا عوقو تقو رد و دنوش
 دوح لوق رب دنیامن حرطم ؛دنا هدومن هک یتادهاعم رد ار نکل و رگ ا ظفل ینعم هکنیا

 چیه هک تسا هدوب یناد یسایس صخش نانچ هک نیرفود درل ادهل دنشاب هدوب تباث

 .تسا هدرکن تموکح زگره «ناتسودنه رد وا زا رترایشوه و رت لقاع نارمکح
 ار تاقالم نیا موزل « دیدرگ لیان ناتسودنه تموکح هب هیلاراشم هک نیمه

 «تاقالم نیا یارب ار یدنپلوار رهش هیلاراشم و دش تفتلم «متشاد راهظا وا هب هک

 هج نيا زا رتهب میامن تاقالم وا زا هتفر اجنآ هب هک درک توعد ارم و دومن نییعت

 هام رخ آ زور هدیدرگ ناتسودنه مزاع «تقو ندرک توف نودب ًالجعم .متساوح یم
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 .دندومن نم زا یهوکشاب یلیع هناتسود ییاریذپ .مدش اجنآ دراو «سرام

 (ناتسلگنا کلم ترضحایلع رسپ) تناک ود کود و ناشیا مرتحم ةجوز 6 فنامرف
 زا یضعب و ناتسودنه تلود گ رزب نابصنم بحاص رثکا و ناشیا مرتحم ةجوز و
 .دندومن ییاریذپ ارمیمرگ لامک اب «ناتسودنه دالب ریاس یاه نارمکح

 وزرآ تاقالم نی زا هک ار یدصاقم و مدیدرگ عفتنم رایسب تاقالم نیا زا

 تعحارم لباک هب یدنپلوار زا لیرپآ هام ۱۷ خیرات هب هدیناسر ماجنا هب «متشادیم
 هدش امرفنامرف و نم نیب هک یتارک اذم مامت «لبات هب مدوخ تعحارم زا دعب .مدومن

 مزال رگید .متحباس رشتنم دوح یایاعر عالطا تهج هب هتشون یرصتخم هچباتک « دوب
 نيا .مرادیم روک ذم ار بلاطم هرقف دنچ یلو «میامن نایب ار نآ حرش هک تسین

 هحرد هب ار ام تاهابتشا مامت و دومن مکحتسم ردق نیا ار ام یتسود یانبم تاقالم

 یور هشقانم «نم و وا نیب «نیرفود درل ییامرفنامرف تدم فرظ رد هک درک عفرآ
 «دندوب هدومن راهظا ناتسودنه تلود هب نم هب تبسن هک هلطاب بیذاک | مامت . دادن

 هدوبن ینتشون هک یبلاطم و دیدرگ رهاظ ًاراکشآ «تلم ود نیا یتسود و دش *مفر
 تاماکحتسا هب مجار بلاطم نيا و دیدرگ لصف و عطق یهافش یاهتبحص نیب رد

 گنفت و گرزب یاهپوت یرطاب کی امرفنامرف .دوب ناتسناغفا یبرغم و یلامش دحرس
 و دیامن یهارمه مه زاب «موزل تروص رد هک دومن هدعو و هداد نم هب یدقن هجو و
 .تفریذپ تروص « اه سور ندمآ شیپ یارب یدس تهج نیا زا

 نموریمدق شیپ باب رد نم هک یدوجو اب هک متعاس رک ذتم ار امرفنامرف ۱
 نیب ع زن ببس هب ای طایتحا هظحالم هب «مدوب هداد یتایسام زا رابحا و یهاگ آ اه

 هک ار عناوم راهچ زا یکی اه سور و دماین لمع هبیمادقا چیه «یتلود یارزو قرف
 هدومن روبع اراخب و هویخ لوچ زا ینعی .دنتشادرب شیپ زا «دوب اهنآ هار ولج رد

 ءزج هک زین ار هد جنپ هکلب «دوب نیمه طقف هن «دندیدرگ فرصتمار سخرس و ورم
 دنهاوح نیا زا دعب هک یمادقا : دنتفرگ امش دزن نم فقوت نامز رد « دوب نم تکلمم
 دهاوخ نیا «موس مادقا . دش دنهاوخ فرصتم ار ریماپ ناتسهوک هک تسا نیا « دومن
 یرگید رهثهب ایتاره هب مراهچ و .دروآ دنهاوخ دوخ رادتقا تحت ار ناریا هک دوب

  عوفرم :نتم رد -*
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 ادهل . دش دنهاوخ روآ هلمح ؛دننادب بسانم تقو نآ رد هک ناتسنانن زا یرگید

 یلو .میوش فرصعتم «دنریگب اه سور هکنآ زا لبق ار ریماپ ناتسهوک ام دیاب ۱
 ناتسهوگ زورما اه سور «مدزب هداد ربخ هکنانچ و دماین للمع هب یمادقا «سوسفا

 . . دنشابیم فرصتم ار ریماپ

 یبرغم و یلامش درس و تاره تظفاحم تهج هب تفگ باوج نیرفود درل
 زین و هییرح تاوادا و هحلسا و دقن هجو لیبق زا کمک هنوگ ره امش هب «ناتسناغفا
 رد و «دش دهاوخ هداد یهارمه تهج زا سیلگنا نابصنم بحاص اب نیسدنهم

 اهنآ زا مسق همه هب امظع یایناتیرب تلود « دنروایب هلمح تاره هب هک یتروص

 ًاحیرص زین هل مظعم درل .میاهدید هیهت یبلطم نینچ یارب زا ام و دیامنیم یریگ. ولج
 تلود رگا و « دنیامن تظفاحم ار ناتسناغفا ندوب ملاس هک دندومن هدعو ًاحضاو و
 کمک و نیسدنهم هرقف نم .دننک مفد اراهنآ « دنیامن یتهج یب یطخت یجراحت
 هنادجم ار کمک هنوگ نیا نم یایاعر نوچ «مدرکن لوبق ار سیلگنا نابصنم بحاص
 صوع رد و مدومن لوبف ار هناقفشم یاه هدعو و تادهعت مامت رگید « دنریذپ یمن

 « دنشاب هدوب تبا دوحخ لوق رب اه سیلگنا هک ینامز ات مداد هدعو
 . دوب مهاوخ دعولا قداص مه نم

 :. دیدرگ دقعنمیمومع سلجم «لیرپآ هام متشه خیرات هب

 تمس و نیرفوددرل ینعی ناتسلگنا ةهکلم ترضح ایلع بیان نم فرط کی
 رد و دوب هداتسیا «تاناک ود ک ود نیعی اهیلا مظعم کلم ترضحایلع رسپ نم رگید
 ناتسناغفا یاقب و یتمالس تهج هب هک ار سیلگنا تلود هدعو نیا روک ذم سلجم

 مدرک نيا یارب ار راک نيا و مدومن راکشآ و رهاظ مدرم مومع هب « دنشابیم لوئسم
  تسا هدومن نم اب سیلگنا تلود یتادهأعم هچ دننادب ایند یلاها و سلجم رانضح هک
 هنایطخت هلمح نم تکلمم هب هک ار هجراخ تلود ع افد « اهیلاراشم تلود دننادب و

 دوح دهع هب نم نآ ءازا رد هک متشاد راهظا زین : و هتفرگ دوح هدهع هب و دروایب

 درل ارم تاراهظا نیا . دوب مهاوخ تباث سیلگنا تلود اب دوخ یتسود رد و قداص

 ۱ .مرادیم راهظا عقوم نيا رد . دومن قیدصت و لوبق نیرفود

 قشم نادیم هب نم هظحالم تهج هب ار دوخ رکاسع «لیروآ مشش خیرات هب
 نیا نیسحت زا ما هدوب یهاپس درم « دو رمع تدم مامت رد هک نم و دندومن رضاح



۳۹۹ 
 نیا هک یتلم .میامن یراددوخ متسناوتن دراد سیلگنا تلود هک ار یتیم اب رکشب

 هب یماح امرفنامرف ماش رس رد بش نامه . درادن یفوخ رگید « دراد یرُک نینج

 هب ات میامنیم تلئسم دنوادخ زا متشاد راهظا باوج رد نم و دیشون نم یتمالس

 مامت و هداوناح و تلود هب و ناتسودنه سیروطارپما و ناتسلگنا هکلم ترضحایلع

 ینبم ناتسناغفا یتمالس نم داقتعا هب و دیامرف اطع رمع لوط وا تلود ناهاوخاوخ

 ؛سور تلود هک متشاد راهظا ٌادح ار هلئسم نیا اررکم ؛تسا بلطم نیمه رب ۱

 هک .م ۱۸۸ لاس رد ار هلئسم نیمه و درک دهاوخ فرصت ًانیقیار ریماپ ناتسهوک

 « دشیم دیدحت سور و ناغفا کاخ نیب «ناتسناففا یلامش و یبرغم یدحرس طح

 اه سور هکنآ زا لبق هک مدوب هدومن دیک ًأت عقومنآ رد و مدوب هتشاد راهظا

 ات رالاس هحاوح زا ار روک ذم یدحرس طح «دنوش فرصتم ار ریماپ ناتسهوک

 ار ریماپ اه سور و دندومنن ار مادقا نی يا نکل و ؛دنیامن دتمم ؛لارتچ و ریماپ

 . دندش فرصتم

 ع وقو تلاح رد لاحلا «مدوب هدومن ییوگ * شیپ نم هک یشلاث هرقف رد

 نیا هجیتن و دنا هدروآ رد دوخ ذوفن تحت یلکب ار ناریا « ءاه سور ینعی . دشابیم

 زا ینهآ طحن هک دنیامنیم یزایتما شهاوح ناریا هاش زا اه سور هک دش دهاوحخ

 مه سراف جیلح رانک رد مدق و ؟ دنشکب نوگلاش و راهدنق فرط هب ناتسیس هار

 رد هک نودسنل درل هب «مدوب ناتسک رت رد هک .م ۱۸۸۹ لاس رد .تشاذگ دنهاوخ

 .بسانم یلیخ مقوم نیا هک متشاد راهظا «دوب ناتسودنه یامرفنامرف تقو نآ

 اهپوت و هدومن انب اه هعلق «ناتسناغفا یبرغم و یلامش دحرس دادتما رد هک دشابیم
 یداریا اه سور رگا .مشاب ظوفحم اه سور یطخت زا ات مییامن مکحتسم هتشاذگ

 رد نم تکلمم تلاح هک ارچ «میامن هئارا هک متشاد یهجوم یلیحخ رذع نم دن دومنیم

 هشیمه لثم تاراهظا نی یاد دو اجنآ رد مدوخ و دوب لزلزتم رایسب ؛تقو نآ

 نیشيپ :نتن رد -*
 و نهآ هار ثادحا یارب یاهلاس جنپ زایتما ات تساوخ هاش نیدلارصان زا هیسور تلود - ۶

 ماجنارس یلو «تفریدپ ار داهنشیپ نیا هاش . دنک اطعا ح رط نیا یارجا تهج یناپمک داجیا

 (۱۱۱ ةحفص «ناتسناغفا و ناریا رد سیلگنا و سور تباقر) . دش تسکش هب رجنم



۳۹۲ 
 امش تفگ دنهاوح اه سور هک ارچ «تشذگ مقوم مه الاح و دیشخبن یرث چیه

 یلیح دینک یم ایهم ار اهپوت و دییامنیم رضاح دحرس رد ار دوی رکشل ارج
 باب رد ار اه سور ٌ؛لطوت و اعدم و ریبادت مامت هک نم تاراهظا هب هک مفسأتم

 ییانتعا متسنادیم دشابیم یفخم اهنآ لد رد هک نیمز قرشم رد هیتآ تاک رح

 ایآ منادیمن . دهدیمن شوگ نم فرح هب سک چیه هک متسه فسأتم و دندومنن

 دنشابیم طاتحم ردق نيا ای دنتسه عالطا یب رما نيا زا سیلگنا یاهبصنم بحاص

 .دنرادب زاربا دنهاوخیمن ار روک ذم هرقف هک

 زا و دوب یا هلقاع رایسب نز هک نیرفود درل ؛مرتحم هحوز تاقالم زا

 صالخا یدنه یایاعر مامت هک هلا یزعم ٌهمرتحم هجوز و تاناک ود کود تاقالم

 رایسب یهاپس درم «تاناک ود کود و .مدش فوعشم یلیح « دنراد اهنآ هب یبلق

 یلاها مامت هک تسا یترطف هتبلا . دوب هتسارآ راتفر تسرد و قداص و قیفش «نابرهم

 هظحالم رفس نيا رد هک هرقف کی .دوب دنهاوخ یبصنم بحاص نینج نیا هتفیش ماظن

 «دومن ملأتم یلیح ارم و هدرسفا ارم رطاح و دیدرگ نم فسأت بابسا «مدومن
 نيا مامت سابل .دنراد ینارمکح الاح هک دوب باجنپ یاه هحار و اهباون تلاح

 هراوشوگ .دندوب هدز دوخ رس هب عصرم یاهقاجنس و دوب اهنز سابل لثم « اه هراچیب
 اهنز تنیز بابسا ًامومع هک اهرویز رگید و اهدنب ندرگ و اهنجنرب تسد و اه
 رد کچوک یاهگنز و دوب مصرم اهنآ یاهراولشدنب و دندوب هتسارآ دوحن هب «تسا

 وهل و یلبنت و تلاهح رد صاخشا نی را و هتخیوآ «اهنآ یاپ تشپ ٌدب ات ناشراولش ولح

 ایند رد و « دوشیم ثداح میاقو هچ ایند رد هک دنتسنادیمن و دندوب قرغتسم بعل

 نتفر هار هب تداع ادبا اهنیا هک ارج «دنورب هار دنتسناوت یمن یلکب و دشاب یم هج

 ناشتاقوا مامت اهنیا و تسا اهنآ نأش رسک نتفر هار هک دنیامنیم لایخ و دنا هدرکب

 اه هراچیب نیا تلاح هب دنیامنیم ک ایرت ندیشک اي تارکسم برش فرص ار

 تلاح هب و مدیدیم تعیبط نز یاهدرم لثم ار اهنآ هک مدروخ سوسفا تیاهن
 قبس کی مدش فسأتم « دنتشاد اهنیا زا تسایس و تلادع مقوت هک هراچیب یایاعر

 هک دتفا قافتا رتشيب هچ ره هک تسا نیا نآ و مدومن لیصحت رفس نیا زا مه رگید

 انشآ اهنآ اب و دنیامن تاقالم ار اه سیلگنا میاهبصنم بحاص و اهرسپ و مدوح
 نیرفوددرل لثم «اهیصنم بحاص نیا دش مولعم نم هب هک ارچ ؛دوب دهاوخ رتهب دنوش
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 هجره و دندشیم تسود دوز «مدوب هدومن تاقالم ار اهنآ یهاگهاگ هک اهرگید و ۱

 رتهب رما نيا و میتشادیم مرتحم رتدایز ار رگیدمه «میدشیم انشآهگیدکی اب
 تاودع «اهتاقالم هنوگ نیا منک یم نامگ زین و دشیم اهراک نتشذگ تلوهس بابسا
 زا رتشیب ام یتسود و دزاسیم قرفتمو عفر تسا هدوب تلم ود نیا نیب هک ار هنیرید
 هب هک دمآ دهاوخن مدرم تسد هب یعقوم و یلیلد تقو نآ و دوشیم ققحم رت شیپ

 یضعب ندینارذگ یارب یعضو نیرتهب هک مدومن مولعم زین و دنیامن وگتنگ ام تفلاخم
 ۱ ترفاسم «ناتسلگنا هب مدوح هک مدیدرگ ممصم تسا یهافش ت تارک اذم «تاروما

 سیلگنا یاهنز و اهدرم زین و متسرفب اجنآ یتقو هاگ مه ار دوخ "اگ دنیامن و میامن
 یرارمتسا لباک و ندنل نیب ٌهدوارم ات میامن مدختسم ناتسناغفا تلود تهج هب ار

 ۱ . دشاب
 دهاوخ کیدزن رگیدمه هب «قباس زا رتشیپ ار تلم ود نيا روک ذم مادقا

 بار لباک و ناتسلگنا هک میامنیم یعس رتشیپ هچره تسا سوسفا نکیل و دومن
 دننک یم یعس رتشیب سیلگنا یاهبصنم بحاص زا یضعب : ایوگ «میامن کیدزن رگیدکی
 رحاوا رد .دنیامن ادح رگیدمه زا ار انآ و دنرادب هاگن رود رگیدکی زا ار اهنآ هک
 ار روک ذم بلاطم هک دیدرگ مزال هتفای ع وقو بلاطم یضعب نیرفود درل ییامرفنامرف

 «مدوب هدومن توعد لباک هب دوصقم نيا تهج هب ار نآ هک یترافس اب ًاصخش مدوخ

 .م ۱۸۸۸ لاس ربماون هام رد و دماین تسد هب یعقوم یلو «میامن لصف و عطق

 ناتسود و ایاعر مامت ترسح و فسأت بابسا و تفر ناتسودنه زا نیرفوددرل

 ناشدوح یامرفنامرف لثم یلقاع ناد یسایس مدرم نوچ « دیدرگ ناتسودنه تنطلس
 هحوز دوحو و دوب نایاب یب ویمومع وا ییادج ترسح «دندوب هدیدن زگ ره

 هیلاراشم . دوبن هبانتعم شرهوش دوحو زا رتمک ناتسودنه رد مه نیرفوددرل ٌةهمرتحم

 ناتسودنه یاهنز یارب هنانز یاه هناخضیرم یلاع ناینب یناب هک دوب یسک لوا
 رد اهیلاراشم مسا مه هرقف کی کی نیمه تهج هب رگید تامادقا زا رظن فرص و دیدرگ
 نیناوخ زا یکی اهیلاراشم هک اریز «دوب دهاوخ ناشعرد دبا ات ناتسودنه خیراوت

 ریاس زا رتدایز دوخ لاثما هب تبسن وا یراوخمغ و تسا هدوب راوگ رزب هللجم

 یاه هدنیامن :نتم رد - *
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 .تسا هدوب قباس یاهامرفنامرف تاحوز
 نيا زا . دیدرگ بوصنم ناتسودنه ییامرفنامرف هب نودسنال درل نوا دعب

 غ ورش ًاددجم «امظع یایناتیرب و ناتسناففا نیب تاشقانم و تالاکشا نامز خیرات

 باتک هکنیا تهج هب الوا «میامنیمن نایب ار بلاطم نیا حرش باتک نيا رد .دیدرگ

 نایب اراکشآ ار روک ذم بلاطم هک تسین هتسیاش هکنیا یارب اینا و درادن شیاجنگ

 گرزب صاخشا نآ تقو نآ رد مرادب راهظا هک دنک یم تیانک ردق نیمه میامن
 دلانادرس لثم دندوب هتفر ناتسودنه زا دندوب امرفنامرف نیرواشم هک بلط تینما

 نوچ «مرادیمن راهظا ار اهنآ یماسا هک ینیریاس و ناتسودنه رالاسهپس «تراویتسا

 رابرد هب نم بناج زا هک ناخ دمحا ریما لارنژ و دنرامشب قلمتم ارم هک مسرتیم

 رد ار یتسود طباور « دوحن ٌةبرجت و لقع زا و دوب رومام ترافس هب ناتسودنه تلود

 تلحر ایند نیا زا « دوب هداد ماکحتسا «اهامرفنامرف زا رفن هس ییامرفنامرف کامر
 ۱ ۱ ۱ ۱ 5 . دوب هدرمن]

 هیلاراشم و دیدرگ بوصنم ناتسودنه یرالاسهپس بصنم هب ستربار درل
 هلخادم هب ع ورنش ناتسودنه تلود و دوب تاروما رد نداتفا شیپ کیتلوپ بلاط

 هار هدز لنوت ار کجوح هوک و دومن ناتسناغفا یدحرس یاه هدرک رس.اب ندومن

 زا و دندومن دتمم «تسا ناتسناغفا یدح رس ٌهطقن هک « ون نمج فرط هب ار دوحخ نهآ

 لوغشم دندروآ رتکیدزن «ناتسناغفا دحرس هب مه ار دوخ رک اسع تمس نامه

 و لهاج یاه ناغفا هک دندیدرگ یا هزادنا هب رگید تاک ر ادت و تاماکحتسا نتحاس

  راهدنق لخاد بیرق ًامومع « اه سیلگنا نهآ هار هک دنداد راهتشا «تیبرت یب ,
 تهج هب مه ام هک تسا مزال اذهل . دروآ یم هلمح لباک هب سیلگنا رکشل و دوشیم

 ریرحت و دیسر نم هب نودسنال درل تالسارم تقو نیا رد و میشاب رضاح داهج
 هک یعضو زا و مدوبن سونأم نآ تارابع هب نم هک دوبیملق هب روک ذم تالسارم
 هیلاراشم ریرحت مضو .تشاد توافت یلیخ « دنتشاد ناتسودنه نایامرفنامرف ریاس

 اب هک تفگ یم و دادیم تحلصم نم هب هلخاد یتموکح تاروما رد و دوب هنامکحتم

 لمحت متسناوتیمن ار وا تامکحت نم .ییامن راتفر مسق هچ هب دیاب دوخ یایاعر

 اهنآ هک دندومنیم لایخ سیلگنا تلود «مدومنیمن ضرعت نم رگا هک ارچ «میامن

 دهع طیارش فلاخم یلکب ینعم نیا و دنیامن هلخادم نم ٌهلخاد تاروما رد دنراد قح
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 . دوب ام همان

 زا هک ییاههار رب فرشم هک مدوب یداد هد نتخاس لوغشم نم تقو نآ هخ
 رگید طاقن ندومن مکحتسم لوغشم زین و دشابیم دنیآ یم ناتسک رت هب هیسور

 هتفر تاره هب هک متشاد هدارا زین و ؛مدوب ناتسناغفا یبرغ و یلامش یدحرس

 ییاجلغ و ینارد فیاوط زا بلطواد رک اسع و میامن هظحالم ار اجنآ تاماکختسا

 هب راهدنق و لباک زا یتالسارم تقو نآ رد .مریگب دنشابيم راهدنق و تاره نیب هک
 ناتسناغفا کاخ لخاد دنهاوحیم ار دوح نهآ هار ؛اه سیلگنا هک دیسر نم
 یروآ ممج لوغشم نم تکلمم تادحرس کیدزن ار دوخ رکاسع و دنیامن
 یدحرس ناگ درک رس هک دندوب هتشون زین روک ذم تالسارم رد و دنشابیم

 هب ع ورش لاحلا ؛دنا هدرک یم ییوج هرانک الاح ات و دندوب رس دوحن هک ناتسناغفا

 اه سیلگنا هک دنتفگ صاخشا یضعب یتح «دنا هدرک تاروما رد ندومن هلخادم

 تالسارم رب دیزم هک تاعالطا نیا . دنیامن فرصت ار لباک و راهدنق دنراد لایخ
 زک رم رد ار دوخ روضح اذهل . دیدرگ نم تشحو بابسا «دوب امرفنام رف داتعم ریغ

 تادحرس ندومن مکحتسم یانتعم راک لوغشم هکنآ دوحو اب «هتسناد مزال تنطلس
 .میامن تعجر لباک هبالجعم هک مدش روبجم «مدوب دوخ تکلمم یبرفم و یلامش

 ار ناخ دمحمرون رادرس و مدیدرگ لباک دراو .م ۱۸۹۰ لاس ناتسبات رد
 تکلمم لاد رد ار نهآ هار ندروآ زا عنام و دوب راهدنق مک اح نم بناج زا هک

 لباک هب ار وا هدومن لوزعم « دوب هدادن نم هب مه یعالطا نآ باب رد و « دوب هدشن
 هک ینامز . دوب * راکهدب دقن هجو یفلبم مه یتلود ٌنازح هب هیلاراشم .مدرک راضحا
 .درک تافو لباک رد «دوب دوخ تابساحم نتخادرپ لوغشم هیلاراشم

 مهارف نم تهج هب راوگان تاشیوشت هک نیمه هب نودسنال درل تموکح
 دوخ لوپ زا نم هک ییاهپوت یتح . دومن مه رگید تامادقا هتشگن مناق ؛ دوب هدروآ

 نآ رب هوالع .دنروایب لباک هب دنتشاذگن و هدرک یریگ ولج مدیرح ناتسودنه رد
 لیبق زا ار ناغفا راجت یصخش لام «یدحرس ماکح هک دنداد عالطا نم هب نم راجت

 هب سانجاهنوگ نیا کنیا هاب هبدندومن یریگ ولج ار هریغ و سم و دالوف و نهآ

 راک یقاب:نتمرد *

۰ 
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 ام هب ناتسناغفا یتسود باب رد هک ینامز ات دنیوگ یم و دشابیم هیبرح تاودا تهح

 . دنیامنب ناتسناغفا لعناد هک میراذگب ار سانجا نيا میناوتیمن ام هیوشن لصاح نیقب
 یایاعر رظن رد .دنیامنب دنتساوجیم نم هب تبسنیمارتحا یب هچ رگید رتشیب نيا زا

 و دندومن یریگ ولج مه ار راجت سانجا و دندش منام ارم یاهپوت .مدش رقحم مدوحن
 یدازآ مضو هب تراجت اح همه رد اهنآ نیب هک ندمتم للم خیراوت رد راک نيا

 قباس یاه نارمکح زا یضعب و ناخ یلع ریش ریما لثم نم رگا .تشاد یگ ز ات «تسا

 هب کمک تهج هب اي و هتفرگ رد گنج ًانیقی «مدوب هبرجت یب و لوجع ناتسناغفا

 هب مه هزات تمحز و دشیم نم یبارح هب رجنم لمتحی رما نيا و مدومنیم اه سور
 باوح رد ةلسارم نینج دیاش مه نمو دمآ یم مهارف ناتسودنه تلود تهج

 تفلاخم هب اهنآ هک تشگ یم نیا هب رجنم هک متشونیم ناتسودنه تلود تالسارم

 نم یضرعتم هک مداد من اه آ تسد هاب و مدوب کری رایسب نم یو دنگنجب نم

 ۱ .مداد جرخب مه

 موم رد هک دندیدرگ نتمطم نانچ نم تاکرح عضو زا «ناتسودنه تلود

 هدش ادیپ نم تکلمم رد هک هرازه ٌهفیاط شاشتغا تهج زا هک ینامز «یک زان رایسب

 شاشتغا ني با و دندومن مادقا مه یرگید رما هب اهیلاراشم تلود .مدوب ناشیرپ دوب

 نم دزن ر | مدوخ نیمدختسم یتح هک دوب هدرک تیارس نانچ «ناتسناغفا مامت رد

 هد زا و لباک رهش زا صاخشا یضمب و دندوب هدیدرگ قحلم نایشروش هب هدومن رارف

 مامت رد . دندوب هدش قحلم دایشروش اب «تسا لباک تافاضم زا هک مه کنزم

 .متشادیم یمومع شروش فوح و دندیگنح یم نم تفلاخم هب اه هرازه نم تکلمم

 هک نومضم نیا هب دوبیموتامیتلا دیسر نم هب ناتسودنه زا هک یکمک یتقو نینچ رد
 ندومن توعد یارب امس مولعمان مهبم یاه هدعو تهح هب دناوت یمن ناتسودنه تلود

 اب ناتسودنه رالاسهپس ستربار درل اذهل . دشکب راظتنا «لباک هب سیلگنا ترافس

 :دوشیم هداتسرفلباک هب وا تظفاحم تهج هبیدایز رکشل

 ته هر زایرس فن رازه دل سيب نوچ «دوب میص لی راک هما

 مهارف ددصرد ناتسودنه تلود هک مدید نوچ ادهل .میامن رضاح « اهنآ ییاریدب



1۲ 
 یشنم زا ریغ نم تلود نارومأم زا یدحا هکنيا نودب « دشابیم تالاکشا ندروآ

 هک *یربسیلاس درل ناونع هب یا هلسارم ؛ دنوشب ملطم نم ؛دارا زا ص رقم یاه

 هب « دوخ تسود رفن کی طسوت هب هتشون دوب امظع یایناتیرب تلود مظعاردص
 ناحرس و ناتسودنه روما ریزو سارک درلتقونآ رد .مداتسرف ناتسلگنا
 درل هظحالم هب ارم ةلسارم هک مراد نانتما اهنیا زا نم . دوب وا بیان «تسراک

 مدوب هدومن دوح ةلسارم رد هک ار ییاهشهاوح مامت هچرگ | «دندیناسر یربسیلاس
 نیب هک یتاشقانم نکل « داتفاین قافتا یگنج رگید یتخب شوح زا یلو «دنتفریذپن
 زا ستربار هک ینامز ات دید کن مفترم یلکب «دوب نودسنال درل و نم تلود

 ناتسودنه یرالاسهپس هب وا ضوع هب تیوا جروجرس لارنژ و تفر داتسودنه
 .دمآ لباک هب .م ۱۸۹۳ لاس رد دنارودرومیترامرس ترافس و دیدرگ بوصنم

 تسود مه اب نم و نودسنرال درل نآ زا دعب هک مفوعشم رما نيا راهظا زا

 خیراوت تالاح هب رظن .مدش هدوسآ یلیح نم و میدومن تقرافم رگیدکی زا هدش

 ره هک میامن رظن فرص متسناوتن ینعم نیا هظحالم زا «ناتسناغفا ةتْشذگ یاهنامز
 رد هبلاراشم هک ارج « دیامنب اپرب یگنج «تسا هتسناوت و هتساوح هک ییامرفنامرف
 سلجم نوچ و تشاد لماک رایتخا هدوب ناتسناغفا تلود هب مجار هک ییاهراک
 نودب ًاترطف اذهل . دندومنیم اغصا ار اهامرفنامرف لوق طقف امظع یایناتیرب ناملراپ
 دوب نیا شتهج « دندومنیم اهامرفنامرف تیناقح هب ار هلئسم نآ مکح یمسر تقیقح
 یلیاسو و « دنتشادن ناتسلگنا تلود رابرد رد ُهدنیامن «ناتسناغفا یاه نارمکح هک
  «لباقم فرط بناج زا هلئسم تقیقح زا ار سیلگنا تلود هک دوبن اهنآ تسد هب مه
 هکنآ لثم ؛امرفنامرف رابرد رد نم ُهدنیامن هک مدوب لیاَم یلیح اذهل . دزاس ملطم
 .میامنب تارک اذم مه ناتسلگنا تلود اب هک مناوتب زین و دشاب میقم «تسا هدوب هشیمه

 روبجم « دوب هدرک نم هب تبسن «نودسنال درل تموکح هک یراتفر بس هب
  یگنج هبار امهک دوب کیدزن روک ذم راتفر و میامنب ار مادقا نیا ًاموزل هک مدش
 نیا و درک یم هیکت اه سور هب ای ؛دوب نم زا ریغ یرگید رما نيا رد رگا و دزادنیب

 تلود اب ناخ بوقعی لثم اي « دشیم وا یبارح هب رجنم ناحخ یلع ریش ریما لثم مادقا

 ؟انعطن۲» یربزیلاس درل +



 شر

 هنوگ نیا و تشادن ناکما نآ یارجا هک دومنیم تادهمت یضعب «ناتسودنه

 تهج هب هتشذگ نامز تاعقاو روج نیا مامت . درک یم بارح ار وا هلگوئالب «تادهعت

 یلو «دندوب هدش اهتراسحن راچد ریبادت هنوگ نيا زا نم فالسا . دوب یقشمرس نم

 .مدیدرگ عفتنم « دوب هتخومآ نم هب اهنآ تاهابتشا هک یتقبس زا نم
 رما تحت هجرد کی ات ناتسناغفا تلود هک مدوب ردکم رما نیا روصت زا

 تلآ «مناتسناغفا ریما هک نم و دشابیم دوش ررقم ناتسودنه هب هک ییامرفنامرف ره

 مه زونه .دنادرگب ار نآ « دشاب هتساوخ یلکش ره هب امرفنامرف هک متسه هچیزاب

 تلودناتسناغفا هک اریز «مناهربیمیاد رطح نیا زا ار ناتسناغفا هک متسه یعاس

 زین و «دنیامنن راتفر یدازآ تلود لثم وا هب تبسن هک درادن یلیلد و تسه یدازآ

 کین زا هک ناتسناغفا نامدرم « دشاب ندنل رد هدنیامن نم بناج زا رگا هک متسنادیم

 یایناتیرب تنطلس توق زا و دنشابیم ناتسلگنا دوخ رد هک ییاه یسیلگنا یترطف
 ندنل رد اهنآ ُهدنیامن هک دوح نانطومه زا یکی طسوت هب ؛دنراد عالطا رتمک امظع

 ناتسناغفا مدرم زایمسر رومأم رفن کی ندوب زا و دننک یم ادیپ تریصب رتهب « دشاب

 زا ار اهنآ و. دش دهاوخ اه سیلگنا هب تبسن اه ناغفا بولق فیلأت ًانیقی «ندنل رد

 بابسا رما نيا و «تخاس دهاوخ هاگ"آ ؛امظع یایناتیرب ندمتو مولع و میان

 رتهب رگیدکی زا تلم ود نيا و ءدش دهاوخ نیفرط یتسود قیالع طباور دایدزا

 . دش دنهاوخ راد رخ

 بسانم نم لای هب هک رگید بلاطم یضعب یارب و دوصقم نیا لوصح یارب
 رتگ رزب هک ینوتاخ تمدح یبایفرش یارب و مزاس ملطم ار سیلگنا تلود ءانما «دوب

 هب مدوح هک مدش ممصم ؛تسا هدومنن سولج تنطلس تخت هب ملاع نیا رد چیه وا زا

 تلم اب مدوح هک هدوارم باب هلیسو هب یدایز دیاوف هک متسناد یم .مورب ناتسلگنا
 زا دنارود رومیترام رس تعجارم زا دعب . دش دهاوخ لصاح «میامن ح وتفم سیلگنا

  دوصقم لوصح زا . دیسر نم هب همان توعد .م ۱۸۹ لاس راهب رد ناتسلگنا هب لباک

 ریزو تقو نآ هک رلوف یرنهرس اریمسر توعد نیا .مدیدرگ فومشم رایسب دوح

 ترضحایلع هک دوب نیا شنومضم صالح . وب هدومن ءاضما دوب ناتسودنه تاروما

 دیامرفیم توعد ار امش یاهرسپ زا یکیای ار امش  هدومرف تمحرم ناتسلگنا ةکلم

 زا مه یا هناتسود تالسارم دیروایب فی درشت ناشیا ترضحایلع تاقالم تهح هب هک



1. 

 نم هب امظع یایناتیرب ءانما رگید و تاناک ود کود «ناتسلگنا دهعیلو ترضحالاو

 زا یلو «میدرگ رورسم امش تاقالم زا مشابیم لیام هک دندوب هتشاد لا هدیسر

 ادیب دادتشا و دادتما ردق نیا ضرم و مدش شوعان تاقوا نامه رد یتداعس مک

 نآ رد مناخ نتلمه هک نم رابرد ءابطا مامت .دوب رتمک نم یناگ دنز دیما هک دومن
 .دندوب شحوتم نم ءالتبا زا دوب نم حلاعم اهنا قافتا هه تفو

 بأمتللالج بانج زا هلسارم «مسیونب ار همان توعد باوج هکنآ زا لبق

 هک دوب هتشاد راهظا و دیسر نم هب (تسا نزرک درل الاح هک ) نزرک جروج رتسم
 منک تاقالم مه ار امش هک ملیامو متسه مزاع « ریماپ ناتسهوک و لارتچ فرط هب نم

 هیلا یزعم بانح اذهل میامن ندید امش زا هدمآ لباک هب هک مشابیم هزاجا رظتنم و
 هرقف نیدنج .دندوب نم نامهم لباک رد یزور دنج ناشیا و مدومن توعدار

 نم و دنتسنادیمن یسراف نابز هلا یزعم .دنچ ره هدش اهام نیب هناتسود یاهتبحص

 .میدومنیم ملکت رگیدکی اب «یشاب یشنم طسوت هب یلو «متسنادیمن ار یسیلگنا نابز
 و عالطااب و نک راک و دنسپلد یلیح یناوج هلا یزعم هک دش مولعم «اهتبحص نیا زا
 زا رثک ا ام و دوب خوش و فیرظ رایسب هلا یزعم زین و دشابیم تمه دنلب و برجم
 هناتسود و یصخش نزرک رتسم تاقالم هچرگا «میدیدنخ یم وا هزمشوخ تایاکح

 یتلود هبانتعم تاروما مامت ام مه زاب یلو «تشادن تیمسر تمس هحو چیه هب و دوب
 .میدومن هرک اذم حرطم ار

 یبرفم و یلامش دحرس باب رد میتشاد تبحص هک یصوصخم تارقف
 و ناح هللا بیبح میاهرسپ . دوب تنطلس تخت هب نم نیشناح باب رد و ناتسناغفا

 شوخ رایسب اهنآ سلاجم هدومن توعد دوح لزانم هب ار نزرک رتسم «ناح هللارصن
 رتشیب نم شهاوح و لیم هک مدش رورسم ردق نیا ؛هلا یزعم تاقالم زا .تشذگ
 یسیلگنا نیرومأم و ناگرزب ریاس و نم نیرومأم و میاهرسپ و مدوح هکنيا رد دش

 هک مراد ار فسأت و سأی لامک یلو .مییامن تاقالم دشاب نکمم هک تاقوا رثک ا ار

 دادعتسا ًالماک هک نم دشرا رسپ و تخاس مورحم ترسم نیا زا ارم نم یشوحان
  تسناوتن دیامن ملکت تسناوتیم مه ار یسیلگنا نابز و تشاد ار رفس هنوگ نیا

 رب هوالع و . دهد یور نم یارب یا هعقاو وا تیغ نامز رد ادابم هکنآ تلع هب « دورب

 . دوب وا هدهع هب تقو نآ رد مه یتلود تاروما مامت نآ



۶ ۰ ۵ 

 و یبلص ردارب ناخ هللارصن هب رصحنم دشاب هدیسر لامک هب هک یرگید رسپ

 ترفاسم ناتسلگنا هب نم بناح زا هک مدومن رومأم ار وا اذهل . دوب 8۵ یح ینطب

 ماظع ناگ دازهاش و هکلم ترضحایلع ناونع هب هک یتالسارم رب هوالع .دیامن

 هجباتک «مدوب هدرپس وا هب امظع یایناتیرب تلود ءانما و یتنطلس هداوناح

 رارق نآ زا دوخ ترفاسم مامت رد هک مدومن رما و مداد وا هب مه یلمعلاروتسد

 هم هام رد هدیدرگ مزاع لباک زا .م ۱۸۹۵ لاس لیروآ هام رد مرسپ . دیامن راتفر

 زا «لاس نامه ناتسمز رد هدومن تکر ح ندنل زا توا هام رد .دیدرگ ندنل دراو

 نیا هک مراد ساب لامک یلو درک تعجارم لباک هب راهدنق و یچارک هار

 هک ارچ « دما مهارف تلود ود ره تهح هب یدایز هدیاف یب حراخم بابسا «ترفاسم

 هکلب ؛گ رزب صاخشا نیب طقف هن هک اریز « دشن یرمث رمثم یلکب « روک ذم ترفاسبم
 و« دومن در ار نامهم شهاوخ دیابن هک تسا نیا مسر ام تکلمم یلاها نیرتریقح

 هناخ لخاد یسک دراذن ناکما و دشاب مه نمشد هجرگ ا «دننادرگ رب هناسویأم ار وا

 ءافصا یدرس هب ارم شهاوح یلو « دشاب هتشادن ینابرهم مقوت و دوشب دوخ نابزیم

 نامهم و یناطلس رفن کی رسپ هک ارم رسپ «دندرک در ینابز نیریش اب و هدومن
 ۱ .دندینادرگ رب هناسویأم «تسا هدوب گ رزب یناطلس

 ای « دشاب ندنل رد نم هدنیامن هک مدوب هدومن هک یشهاوخ منک یم نامگ

 تلود اب و میامن تارک اذم ًامیقتسم ناتسلگنا تلود اب هک دنهدب هزاجا القا

 - و راهظا دیاش هک یروطهب ناملراپ سلجم رد «مشاب هتشاد تارواحم مه ناتسودنه
 هب ار بلطم نيا دیاوف «ناملراپ ءازجا نیرت برجم رثک | الاو دوب هدشن فشکنم
 "تفتلم «ناتسناغفا تیبرت و تیوقت یارب و تلم ود نیا یتسود ماکحتسا تهج

 ریبادت باب رد هک دعب ام لوصف زا یکی رد هرقف نیا صوصح رد یلو . دندش یم

 تهج هبًاتلاجع . داد مهاوخ حرش رت حضاو و رتشیب یردق « دشابیم ناتسناغفا هیتآ

 نیب یفراعتم تارواحم هک تسا یفاک ردق نیمه ؛باتک نیا ناگ دننک هعلاطم

 و لباک رد هک دشابیم اهنآ ناملسم یاه هدنیامن طسوت هب ناتسناغفا و ناتسودنه

 . دوشیم لدبودر «میدق مسر نامه هب.و.دنراد تماقا هتکلک
 نیا عاضوا و تالاح و دیامنب یقرت ایند مامت هک تسا نیا هرقف نیا ینعم

 ود کی . دوشب حالصا دیابن اهنآ تارک اذم میدق مسر یلو « هریذپن رییغت تکلمم ود"



«۹ 

 و یتنطلس هداوناح ءازجا مامت و هکلم ترضحایلع زا رکشت راهظا تهج هب هملک

 دوب نم هدنیامن هک مرسپ هب تبسن هک ینابرهم یارب «ناتسلگنا یلاها موم ناگرزب
 ارم نیرومأم زا یضعب درس راتفر تهج هتبلا و میامنیم نایب «دندوب هدومن

 هک ییاهینابرهم راهظا زا .میامن رظن فرص «مراد هک یتیعونمم زا هک درادیمناو

  فوعشم رایسب « دنا هدومن ناحنهلارصن مرسپ هب تبسن ناتسلگنا ةهکلم ترضحایلع

 ؛اهیلا مظعم هکلم ترضحایلع هک تسا نيا روک ذم ینابرهم راهظا هرقف کی .مشابیم
 هللا بیبح ینعی میاهرسپ زا رفن ود هب حروج تنس و لیئاخیم تنس لوا هجرد ناشن

 ۱ . دندومرف اطع ؛ناح هلارصن و ناحخ

 ترشاعم مضو زا تاعالطا و دوحخ ترفاسم خرش رد هچباتک مرسپ

 نوچ یلو «تسا هدیسر پاچ هب لباک عبطم رد هچباتک نآ و هتشون ؛اه سیلگنا ۱

 .متخاسن رشتنم هدومن فیقوت ار روک ذم هچباتک «دوبن حالص هب نورقم



 

 ناتسناغفا تادحرس "

 . هم دقم

 هچ هب نم هک دنشاب هتسناد دیاب لاح هب ات هتبلا «نم باتک ناگ دننک هعلاطم

 دوحن یاهتموکح نیدنچ هب البق هک یناتسناففا .ماهتخاس تنطلس ار ناتسناغفا «مسق

 هدیجنس زین و .تسا هتشاد تسایر اهاجنآ رد هناگ ادج یسیئر ره و ؛دوب مسقنمرس

 زا ریغ «تنطلس تخت هب نم سولح تقو رد هک از دوحخ تکلمم مسق هچ هب هک دنشاب

 تمسو ردق هچ .تسا هدوبن « رگید طاقن زا دنچ یدودعم و دابآ لالج و لباک رهش

 لاس رد ار تاره و راهدنق تایالو مسق هچ هب هک دنا هدش قوبسم هتبلا و ما هداد

  هب ۰م ۱۸۸4 لاس رد ار نانغش و ناشور تایالو و مدیدرگ فرصتم .م ۱

 هب روک ذم لاس رد و دوب هیف غ زانتم .م ۱۸۹۸ لاس ات نانغش دنچ ره .مدومن فرصت

 نامه رد . دش هداد ًامسر روک ذم لحم رارق «دنارودرومیترامرس ترافس طسوت

 هک ناحن نادرم یلع ضوع هب راتات ناخراقغ هب موسوم دوخ بناج زا یمک اح لاس

 تکلمم ناعناد .متشاد ررقم ناحاد تموکح هب « دوب ناخادیموب,هدرک رس

 عقاو لارتچ «ناحخاد بونج فرط هب و دشابیم نانغش بونج فرط هب یناتسهوک
 لاس رد ار هنمیم مسق هچ هب هک دنا هدش ملطم زین نم باتک ناگ دننک هعلاطم .تسا

 .مدروا رد رادتقا هضبق هب .م ۵

 حوتفم .م ۱۸۹۵ لاس رد ار ناتسرفاک و ۱۸۹۳ لاس رد ار تاحرازه

 ترافس زا دعب ار ناتسرفاک هچرگا مداد تعسو ار دوخ تکلمم و مدومن

 « دشاب نم تکلمم ءزح روک ذم تیالو دندوب هداد رارق هک دنارودرومیترامرس

 لقتسم یئوروم یاهتموکح مضو ندز مهب لوغشم هک یتقو .مدرک رخسم هنوگچ



۰۸ 

 هک رما نیا موزل زا ؛مروآ رد یییوق تنطلس تروص هب ار تکلمم هک مدوهیگلتسناغفا
 لایح یب و لفاغ .میامن دیدحت اه هیاسمه کلامم اب ار دوخ تکلمم تادحرس

 هک تسا مزال نم تنطلس ندوب ظوفحم و یتمالس تهج هب هک متسنادیم بوح .مدوبن

 .میامن دیدحت « دشابیم نم یاه هیاسمه و نم کلامم نیب هک ار یدحرش یاه طحن
 مشاب هدوسآ تاعزانم و تاشقانم زا و دوش یریگ ولج اهنآ تایطخت هکنيا یارب

 ار ءزح تابالو هک تسا نیا رب مظعم یاهتلود مسر * دراوم نیا رد هک منادیم

 هب ار فیعض کلامم هک دوخ لایخ تفرشیپ تهج هب و دنیامن دوخ تکلمم ٌةمیبض
 الثم . دنوشیم فلتخم تادیهمت و ریبادت هب کسمحم « دنیامن قحلم دوخ کلامم

 ره هلیسو نيا هب و دنیامنیم مسقنم دوح نیب ار فیعض للم هک تسا نیا لوا ریبدت

 رد یوق یاهتلود نیا هک یتلادع زا و دنزبیم ار دوخ تمسق یوق نیبصاغ زا کیا

 هدرب دزد ار وا تعاس هک یریقف درم تیاکح « دنرادیم ءارحا «فیعض یاهتلم قح
 مکاح ار دوحن هک اهدزد یاه هدرک رس زا یکی دزن هیلاراشم . دیسر مرطاعن هب «دوب
 هک یصخش هب ار دوخ تعاس امش هک دزادن یلیلد تفگ مک اح . دش ضراع « دیمانیم

 تعاس ریجنز اذهل .مرین هرهب دوخ تهج زا نم و دیهدب دشابیم رت فعیض نم زا
 یضاق دزن رگاهک درک لایخ هراچیب درم «نآ زا دعب .تفرگ وا زا دوح یاربار
 همامع وا تمسق دبال «مهدب وا هب تسین نم دزن یتنیز بابسا هک رگید مورب #هاضقل

 دو هک دنام دهاوخن یقاب یمابل چیه مدوم یارب سپ . دوب دهاوخ نم یاهسابل و

 تعحارم دون لزنم هب هدش عناق تلادع ردق نیمه هب هیلاراشم اذهل .مشوپب نآ .هبار

 ۱ ۱ . درک

 هرقف اب ار تلادع نیا رم باتک ناگ دنک هعلاطم رگا تسا يا رب منامگ
 نیا ینا دیهمت .ما هتفرن اطخب نم هک تسناد دنهاوخ « دنیامن هلباقم نینچ هلماعم

 نیا و دنوشیم یناهنپ قافتا و «ینیچ بابسا لوغشم رگیدمه اب همظعم لود هک تسا
 امش رگا هک دنهدیم رارق رگیدمه اب و دنمانیم کیتلوپ و یناد یسایس ار اهراک
 ضرعتم «میروآ رد فرصت هب ار تگلمم نالف ام و دیوش فرصتم ار تکلمم نالف

 ۱ هام :نتم رد ۳

 . هاضقا یصقا :نتم رد -#



۹ 

 . دش میهاوخن رگیدکی لاح

 ار دوحن تادح رس هک یتقو «تشا نيا تایالو نیا دش فرصتم ثل غ ون

 دوخ فرصت هب دنراد لایحن هک ار اهتکلمم یضعب « دننک یم دیدحت هیاسمه تلود اب

 تلود هب و دنمانیم فرط یب تابالو ار اهنیا و دنراذگ یم نیعمریغ «دنروآ رد

 لاح صرعتم ام دیابن و دنشاب لقتسم دیاب تایالو نیا هک دنیوگ یم دوخ ٌةياسمه

 رگید « دنمانیم لقتسم ار اهتیالو اب اهتکلمم هنوگ نیا هک اه هناهب نیا هب .میوشب اهنآ

 اهنآ دوح لام ًوزج ای ًامامت هک اهنآ هب تبسن ار هیاسمه فیعض لود یاعدا

 هب « دشابیم لقتسم ًامسا هک یتکلمم نیا رد نآ زا دعب دننادرگ یم لطاب « دشابیم

 سأر کی« «لقتسم تیالو نیا سیئر هب . دنیامنیم ندروآ رد یزاب هب عورش مسق نیا

 و گنفت هلول دنچ و هنهک یماظن سابل تسد دنچ اب هداتفا راک زا ریپ یراوس بسا

 هب ام یتسود و دوب میهاوخ رگیدکی تسود ام هک دنیوگ یم وا هب و هداد هلیم شش

 امش و درادب هاگن امش هی اياسمه یطخت ای هلمح زا ار امش هک تسا یفاک امش تهج

 . دیشاب ام نانعلا قلطم قیفر و تسود دیاب

 «دنراد قیدصت ار وا یدازآ اهنيا هک یتروص رد دنک یم لایح هراجیب نآ

 هک دراد مه هدیاف وا تهج هب سکعرب و میشاب تسود رگیدکی اب هک دراد ررض هج

 یدنچ نکل و دنریگب دوح هدهع هب هجراخ تایطخت زا ار وا تظافح تیلوئسماهنآ

 مهتم ار فرط یب لقتسم سیئر نیا .دننک یم ادیپ هناهب تلوهس هب اهنيا هک درذگ یمن

 یایاعر تاقوا یضعب ای «تسا هتسکش ار دوع ٌهناقداص یتسود دهع هک دنزاس یم

 و ملظت راوگ رزب یاه یضاق نیا هب وا تایدعت زا هک دننک یم کیرحت ار وا دوح

 ار وا تکلمم « اه هناهب نيا زا هرقف ود کی ءافصا زا دعب و دنیامن تلادع یاعدتسا

 هماندهع فالعرب امش مادقا نیا دیوگب هیاسمه تلود رگا .دندرگ یم فرصتم

 یلب :دنیوگ یم باوج هب «دیوش راذگ او ار لقتسم تیالو نيا دیاب امش و دشابیم

 تیالو و ار دوح هدومن ام اب یا هماندهع اجنآ نارمکح یلو «دوب لقتسم تقو نآ

 هب هک دیرادن یقح امش اذهل . دزوآ رد ام رادتقا هزوح رد و تظافح تحت ار دوحن

 . دوشیم مامت هلئسم نیا اجنیا رد . دیوشب ضرعتم ام تاح هقالع

 تمس هب هک ار یتایالو و اراخب تنطلس مامت ؛سور تلود مسق نیمه هب ۱

 و دیدرگ فرصتم ؛تسا عقاو ناتسناغفا دحرس رد نلوحیح دور یبرغم و یلامش
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 زا .دندومن ملب ار تایالو نيا مامت اه سور هک دش نیا تظفاحم و ذوفن نیا هجیتن
 و یبرفم و یلامش تمس هب هک ار یتایالو مامت «ناتسودنه تلود 9عید فرط
 . هدوب ناتسناغفا تنطلس ءرح «میدف یاهنامر رد و تسا مفاو ناتسناغفا یفرشم لامش ۱

 و دنتشاذگ دازآ ار تایالو نيا مسا .دنروآ رد دوخ تظفاحم و ذوفن تحت «تسا
 ۱ تحت هتفر هتفر هدومن موسوم «ناتسودنه و ناتسناففا نیب یاهتموکح مسا هب ار اهنآ

 ناتسبات رد هک دوب نیا یدحرس فیاوط نیا یاسر تداع .دنروآ رد دوخ رادتقا
 «ناتسناغنفا یاه نارمکح دزن « دشیم مرگ ناشدوخ تیالو یاوه هک یتقو
 هجو اهنآ زا و میشابیم امش تسود ام هک دنتفگ یم ناتسناغفا یارما هب و دندمآ یم
 هحو اهنآ زا و دنتفریم ناتسودنه ماکح  دزن ناتسمز رد و دنتفرگ یم اهتعلحخ و دقن
 دوحخ تظفاحم تحت ار اهنآ تلود ود ره نیا تهج نیا زا. .دنتفرگ یم یتعلح و دقن

 , دندوب اهتعلخ تسد دنج نیا تظفاحم تحت اهنیا مقاو رد و دنتسنادیم

 سیلگنا اپ سور تلود زا دنتسناوتن «ناتسناغفا ای اراخبیارما زا کی چیه
 ای سور تلود و دندرگن فرصتم ار هروک ذم لقتسم تایالو هک دنیامن شهاوخ

 لباقم فرط رگا هک ارچ « دندومنیمن یزادنا تسد رگیدکی تمسق هب مه ناتسلگنا ۱

 تسام رادتقا و فرصت هزوح رد تایالو نیا هک دندادیم باوح « درک یم هذحاوم

 نيا زا ردقره تسا یعاس یتلود ره مدید نوچ .دییامن هلخادم دیرادن قح امش و
 ردقره مدومن یعس مه نم .دیامن فرصت دشاب نکمم وا تهج هب هک ار تایالو

 تحت لاحلا و هدوب ناتسناغفا ءزح ًاقباس هک یتایالو نیا زا یمسق « دنک تفرشیپ
 .مدیدرگ فرصتم هدش تسود اهنآ هب و هدوب رسدوح یاسر ینارمکح

 ز
 ِ ت

 نیچ و ناریا اب ناتسناففا یدحرس طرطخ دیذحت -۱

 یاه هیاسمه اب ار دوخ یدحرس طوطح هک مدرک مادقا زین تاقوا نامه ۱

 و مطق «یدحرس طوطح دیدحت هدام رد میامن دیدحت «دنیایب ولج هکنیا زا لبق دوخ
 و دنتشاد توق هن هک ارج «تشادن یتمحز ؛نیچ و ناریا نیتلود اب لیاسم نیا لصف
 اذهل . دنوش فرصتم ؛تسا ناغفا هزوح لحاد هک ار یکاح هعطق هک دنتشاد هدارا هن



 5۹ث

 ات هایس هوک زا «ناریا و ناتسناغفا نیب یدخرس طخ ییوگتفگ اب یلاکشا نودب
 ناتسناغفا زا یکچوک هشوگ مسق نامه هب و دیدرگ دیدحت «راقفلاود هنهد کیدزن

 ییوگتفگ نودب « دراد لاصتا نیچ دحرس اب و دشابیم ناشور و ناحخاد کیدزن هک

 . دس دیدحتآ

 هیسور اب ناتسناغفا یدح رس ط وطحخ دیدحت ۲

 نیرت هبانتعم و نیرت لکشم ناتسناففا و سور نیب تادحرس میسقت

 یوق زا رفن ود تکلمم و نم تکلمم نیب دشیم دیدحت و میسقت دیاب هک یتادحرس

 کاخ رد گرزب تلود ود هک سیلگنا و سور نیتلود ینعی«دوبمیاههیاسمه نیرت

 نیرتگرزب هکنیا و دنشاب هدوبن ایند یاهتلود نیرتگ رزب 1 اعقاو دنچره . دنشابیم ایسآ

 « دنشابیم نارگید کلامم فرصت ددصرد هشيمه هک نیمز یور رد دنتسه یتلم

 یطحق و ینارگ هطساو هب هدومن حتفم اهنیا هک نیمز قرشم کلامم یلاها هج رگ

 ره هلاس ره تسا مولعم ناشدوح رب هک یتاهج هب اهنیا و دنریمیم ًالصتم اهاجنآ

 ولج هب ًامیاد و دنشابیم کلامم ریاس فرصت لوغشم « دیامن تفرشیپ هک یردق

 ۱ یسرح و ریش فرط ود زا هک تسا یا هراچیب دنفسوگ دننام نم تکلمم . دنزخ یم

 نیا «یقیقح ظفاح ددم و تظفاحم نودب و دنیاپیم ار وا هریخ هریخ ممط مشچ هب

 لوا , دیامت یرادهاگن هنایم نيا رد ار دوخ یدایز تدم ات دناوت یمن کچوک همعط

 اب ,سیلگنا تلود تطاسو و طسوت هب دوح یبرفم و یلامش دحرس هک مدومن مادقا

 رد ناتسودنه تلود اب هک یضراعتم تارک اذم زا دعب و میامن دیدحت سور تلود

 و ناتسودنه تلود نیرومأم زا بکر م هک ینویسیمک «دمآ لمع هب باب نیا

 و عطق ار هلئسم نیا هک تفای لیکشت .م ۱۸۸6 لاس نئوژ هام رد «دوب نم نیرومأم
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 سیئر و دوب *دزمل رتیپ رس لارنج «اه -لگزا ن بک سیئر.دیامن لصف
 هب سیلگنا لارنج زا هک یا هلسارم باوج و دوب #یانلیز لارنج اه سوگ

 مدوب هدادن اه سور هب هدعو هیسور رد دوحخ فقوت نامز هک متشون دوب هدیسر نم

 یفوح اهنآ زا هجو چیه هب اذهل . دنیامن راهظا نم هب تبسن ار نآ دنناوتب اهنآ الاح هک
 «اه سور هب ار ناتسناغفا کاخ هرذ کی «مشاب هتشاد هوق هک ینامز ات و مرادن

 اب نم تکلمم و هیسور تکلمم نیب ار یدحرس طح دیاب اذهل .درک مهاوخن راذگ او

 هکنيا زا اه سور . دشن لصاح یبوخ هجيتن سوسفا یلو « دییامن دیدحت مزج مزع

 هک اریز «دنتشگ رطاح هدرزآ و دندیجنر مدومن دیدحت اهنآ اب ار دوخ تادحرس

 نیا اهنآ شجنر بابسا ًاصوصخم . دوش هتفرگ اهنآ یطخت ولج هک دوب نیا دوصقم
 .مدومنیم دیدحت « اه سیلگنا تطاسو هب ار روک ذم تادحرس نم هک دوب

 تادحرس فرط هب ور ؛ دوب نکمم هک یا هلجع ره هب اه سور تهح نیدب

 جنپ دنهاوخ یم هک مدوب هدش ملطم اهنآ دصق زا نوج نم . دندمآ یم ولح ناتسناغفا

 زاب هک دنهدب هزاجا نم هب مراداو ار اه سیلگنا هک مدومن یعس یلیح «دنریگ ار هد .

 مه گنج رگا هک مدرک هماقا لیلد و میامن مکحتسم ار هد جنپ هداتسرف یرکشل مه

 تلود یلو « دنشاب هتشاد تماقا مدوخ کاخ رد نم رکشل و درادن یررض «دوشن

 .دیدرگ فلت مه یدایز سوفن هک دش نیا هجیتن و دومنن لوبق ارم تحیصن سیلگنا
 اه سور .ق .ه ۱۳۰۳ قباطم .م ۱۸۸۵ لاس رد ؛ دش روک ذم ًالبق هکنانج

 نم هب ناتسودنه یامرفنامرف روک ذم لاس هم هام رد و دندش فرصتم ار هد جنپ

 هب هدومن هیلخت هد جنپ ضوع هب ار راقفلاوذ ٌهنهد دنا هدومن لوبق اه سور هک تون

 زین و دوش نیعم «قاچورام و نارلک تمس هب یدحرس طح و دننک ک راذگاو امش ۱

 باوج هب نم .دنا هدومن لوبق اه سور ار دادرارق نیا هک دوب هتشون اهرفنامرف

 شهاوحن هلا یزعم زا و مراد لوبق مه نم ار دادرارق نیا هک متشون امرفنامرف ُهلسارم

  .دنتسرفب نم یارب ار روک ذم ةمان دادرازق داوسهک مدومن

 یوجر تسیورس لنلک .ق.ه ۰ اب قباطم .م ۱۸۸۵ هم هام مهن خیرات هب

 ۳6۱6۲ 1.0۳506 ندسمل رتیپ لارنح - *

 2616061 ینلز لارنح -
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 .هک دنداد عالطا نم هب لوا نم نیرومأم «هدیدرگ رومأم ندسمل لارنج ضوع هب

 «دنیامنیم هثارا دوخ کاخ تابثا رد نم یایاعر هک ار ییاهدنس هظوحر تسیورس

 باپسا نی ٍا و دنراد زاربا یرگید یاهدنس هک دراد رارصا مه زاب ؛هتسنادن یفاک

 مدش تفتلم رمالارخآ یلو ؛مدیدرگ ردکم مه نم و دوب هدیدرگ اه ناغفا شجنر

 «دیامنیم هبلاطم رگید یاهدنس و دروآ یم لمع هب «یوجر تسیورس هک یت :اقیقحت

 هب تبسن و دشابیم یشیدنآ رود لقاع صخش رایسب هبلاراشم هک دنک یم تباث

 هدومن لیصحت « دشاب نکمم هک یتوبث ردق ره دهاوخیم و تسا تسود نم یایاعر

 هلئسم مامت یتمحز ی عازن نودبهیلاراشم و دیامن رت مکحم ار اه ناغفا یاعدا و

 : ناتسودنه هب هک وا ناهارمه و دوخ نآ ماجنا زا دعب هدومن لصف و عطقار یدحرس

 و دندرک تاقالم ارم هدنمآ لباک هب . ۰۶ ۱۸۸۹ لاس ربتک | هام رد دندومنیم تعحارم

 اهنآ زا متشاد هوق رد هک ییاریذپ ره هک مدوب فوعشم ردق نیا اهنآ تامدح زا نم

 هب و #تی لنلک و "چیدلوه لنلک و ناحن ملسا یضاق و یوجر تسیورس و مدومن

 منادیم .مداد الط یزازعا یاه ناشن «روک ذم نویسیمک ءازجا زا رگید رفن نیدنج

 هب هیتآ نامز رد و دشابیم یک ریز رایسب نادیسایس صخش «یوحر تسیورس هک

 مامت هک مراوادیما و تسا ایهم وا تهج هب یقرت بابسا « دوش ررقم هک یتمدح ره

 . دهدب ماجنا هاوخلد روطب ار دوخ هب هعحار یاهراک

 تنس رد یرخآ# لکتورپ ۰م ۱۸۸۷ لاس نئوژ هام مود و تسیب خیرات هب

 هب باب نیا رد هلسارم نیرفود درل «توا هام لوا خیرات هب و . دش ءاضما گر وبزرطب

 .یبرغم و یلامش دحرس هدومن نم اب سیلگنا تلود هک یهارمه زا نم و تشون نم

 ًاددحم., .م ۱۸۹۳ لاس رد و مدومن ار نانتما راهظا لامک دندومن دیدحت ارم تکلمم

 دیب نمج هب لصتم هک اهنآ یضارا نداد باب رد «سور تلود یایاعر و اه ناغفا نیب

 ناتسودنه تلود رما نی ٍا لصف و مطق تهج هب و دش لصاح ییوگتفگ « دشابیم

 یعازن و هزیتس نودب  دوکذم هتسم مه هیاراشم و دندومنرومأم ار تیب لک

 13010]ع0 چیدلوه لنلک - +

 ٩۲ ۱۸۲۱۵۵6 ۷۵۱6 تیب دراودا زلراجرس ۳
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 ات راقفلاوذ ُهنهد زا طقف ار یدحرس هلئسم «یوجر تسیورس نویسیمک . دومن مامت

 هک مدومن شهاوحخ ناتسودنه تلود زا هچرگ | «دندوب هدومن دیدحت گن هجاوحت
 هب هج رگ | «دندومننیمادقا یلو «دنیامن دتمم ریماپ ناتسهوک ات ار یدحرس طح نیا

 ءزح ناخاد و ناشحدب هک دندوب هداد رارق اه سور .م ۱۸۸۳ لاس همان دهع بجوم

 یلو «تسا هدوب ناشحندب ءزج مه نانغش و ناشور و دشاب هدوب ناتسناغفا تکلمم
 ناتسودنه فرط هب هیسور زا هک تسا یاههار رب فرشم «نانغش و ناشور نوچ

 نم یلو «دنیامن فرصت ار هطقن ود نيا هک دندومنیم ینیچ بابسا اه سور دنوریم
 زا لبق ات مداتسرف دوخ بناج زایماکح هدش تفتلم تقو زا لبق ار اهنآ کیتیلوپ

 رد نم و میوش فرصتم ار تایالو نآ «دنوش اهاجنآ لعناد دنناوتب اه سور هکنآ

 لاس ةماندهع بجوم هب روک ذم تیالو ًالوا متشاد قاقحتسا تهج ود زا هلثسم نیا
 تایالو زا یئزح اراخب ریما هکنآ اینا و «تسا هدوب نم تکلمم ءزج .م ۳

 فرصتم ؛تسا عقاو نوحیح دور پج تسد هرانک تمس هب هک ار یا هزاورد

 میامن فرصت ار نانغش تیالو هطقن نآ هک مدوب قحم مه نم ببس نیا هب . دوب هدیدرگ

 یر وتکیوهب موسوم هچایرد زا هک تسا عقاو یدور تسار تسد ةرانک تمس هب هک

 . دشاب یم یراح

 هام مراهچ و تسیب خیرات هب روک ذم تایالو فرصت رد نم یتسد شیپ نیا
 ؛ناحخ نیدلا سمش نم رومأم و فونام لنلک نیب «شاتروس لحم رد ۰م ۱۸۹۳ نئوژ

 رسما ون هام رد .ثسا هدیدرگ روک ذم رگید یاح رد هک دش یدروعحخودز هب رحنم

 . دیدرگ لصف ومطق «دنارودرومیترامرس ترافس و نم نیب هدام نيا .م ۱۸۹۳ لاس

 و مدومن راضحا روک ذم تایالو زا ار دوخ رکاسع ۱۸۹6 لاس رد نآ زا دعب و

 تلود نیب .مع ۱۸۹۵ لاس سرام هام رد .مدش فرصتم ار هزاورد تایالو صضوع رد

 دور فرط نيا هک ار زاورد تیالو ءزج هک دش هداد رارق سیلگنا تلود و سور ۰

 طاقن اه ناغفا و دیامن میلست «ناتسناغفا هب اراخب تراما «تسا عقاو نوحیج

 عفاو دوحیح دور و هحنب دور تسار تسد رانک هب هک ناشور و نانغش تایالو

 ب یناث ةعفد « دوشیم یراج «ایروتکیو هب موسوم هک ار یدور و دنیامن هیلخت «تسا

 . دیدرگ صخشم و نيعم ناتسناغفا یدحرس طح هدروآ تسد

 یاهوگتفگ و عازن زا لاح هب ات تقو نآ زا هک منک یم رکش ار دنوادخ ۱



۱ 

 و تینما زورما ات و مدش هدوسآ دوخ تکلمم یبرفم و یلامش دحرس باب رد یمیاد
 هشیمه ار تینما نیا هک یلاعت و کرابت دنوادح زا مراودیما .تس*رقرب یمارآ
 . دیامرف تظفاحم شدوح ار یناسنا هلگ نیا سوفن و دشاب هتشاد رارقرب

 ناتسناغفا و ناتسودنه نیب تادحرس میسقت -۳

 «مدومن دیدحت دوخ ناگیاسمه ریاس اب ار دوخ تادحرس هکنیا زا دعب

 طوطح ات میامن نیعم مه ار ناتسودنه و تکلمم نیب تادحرس هک متسناد مزال

 تهج هبیمکحم راوید لثم هدش دیدحت یعطق روطهب نم تکلمم فارطا یدحرس
 درل زا نآ زا دعب و نوپیر درل زا اذهل . دشاب هدوب رارقرب نم تکلمم تظفاحم

 هبار دوخ یاهبصنم بحاص نیرت برجم زا یضعب هک مدومن شهاوخ «نیرفود
 زین و مییامن وگتفگ بلاطم یضعب باب رد هک دنتسرفب لباک هب نم دزن ترافس
 دوح .میامن مامت یترافس نینچ نیااب ار یدحرس ٌهلثسم نیا هک متسناد بسانم
 هک مدومن شهاوح و دوبن عالطا یب «ترافس نیا دیاوف زا مه امرفنامرف

 . روک ذم ترافس تسایر هب «ناتسودنه هحراح روما ریزو «دنارود رومیترامرس

 قاحسا رادرس شروش مه دعب و مدش شوحنان ًالوا یتخب مک زا یلو « دوش رومأم

 قیوحت بار روکذم ترافس ندمآ «هلئسم نیا . دیدرگ مقاو ناتسکر ت رد «ناحخ

 .مدیدرگ ناتسک رت مزاع مدوحخ و تعخادنا

 «ناتسودنه تلود اب نم طباور .م ۱۸۹ ۰هنس رد ناتسک رت زا تعجارم رد

 یربزیلاس درل هب هلسارم تهج نآ هب و ما هتشاد روک ذم ًاقباس هک تسا هدوب روطنامه

 تلود و نم تلود نیب هک یتاشقانم دیاب نم هک متشاد راهظا هل مظعم بادج هب هتشون

 نيا رد .میامن لصف و مطق ناتسودنه تلود نارومأم اب .تسا هدمآ مهارف ناتسودنه

 ترافس هب ار بحاص ستربار درل هک تشون نم هب هلسارم «نودسنال درل تقو
 زین و مدوب اه هرازه اب گنج لوغشم تقو نيا رد نم و تسا هتشاد ررقم روک ذم

 دایز یلیخ یرکشل اب ار ستربار درل هک دوب ناتسناغفا یلاها لیم فالح رب رما نیا

 ۱ روح نیا ندمآ زا مدیسرت یم مه نم و . دوش لخاد ناتسناغفا هب هک دنیامن توعد



۱۹ 
 یلاها ماوقا و ناسک رثک | نوچ « دیایب مهارف یدایز تمحز بابسا ؛ترافس

 هیلاراشم ای «دندوب هدش لوتقم «ستربار درل یاوعد رد هتشذگ نامز هیچ ؛ناتسناغفا

 مراذگب ار وا هک « دوبن حالص هب نورقم تهج نیا زا و دوب هدومن هیبنت ار اهنآ رثکا

 صحخش «ستربار درل هک مدرک لایخ زین و دوش ناتسناغفا لخاد یدایز رکشل ای

 . دش فرط وا اب تسا لکشم رایسب «یتلود تارک اذم تهج هب و دشابیم یهاپس

 نداتفا ولج کیتلوپ دیژم نم هدیقع هب هک یهاپس درم ًاصوصخم «یگنج یهاپس
 نتحادنا هار گنج و اوعد قاتشم «یهاپس درم هک تسا یهیدب هتبلا « دشابیم

 زا بانتحا و تسا نیا بلاط «نیطالس و ناد یسایس صاخشا هکنانچ . دشابیم ۱

 درل تیرومأم تدم دنتفگ نم هب صاخشا یضعب نيا رب هوالع . دشابیم گنج

 ار وا تیرومأم تدم هک تسا لیام هیلاراشم و تسا هدش مامت ناتسودنه رد ستربار

 تسین نکمم رما نی یا یلو « دشاب رارقرب ناتسودنه یرالاسهپس هبو دنهدب دادتما

 ار هیلاراشم و دیآ دیدپ ناتسودنه یبرغم و یلامش دحرس رد یتالاکشا هکنیا نودب

 نيا هک تسا نیا رد واٌهفرص اذهل « دننادیم طلسم ًالماک دحرس نآ تاروما رد

 رواب مدوح .نم تینما و حلص هب هن «دناسرب ماجنا هب لادج و گنج هب ار هلئسم

 یلو ؛تسا لصا یب مدرک یم نامگ و ؛ دشاب هتشاد تقیقح عالطا نیا هک مدرک یمن

 ترافس هک دشابیمن بسانم و حالص هب نورقم عفوم نیا مدرک یم لایح لاح ره هب

 و متخادنا قیوعت هده هب ار ترافس نیا ندمآ لوبق اذهل دبایب لیکشت روک ذم

 بعقاو رد هک تشون نم هبهلسارم هک دوب رصع ردق نا «هلئسم نیا رد امرفنامرف

 هک دشکب ار اش مه یاه هدعو راظنا رگد نوت یمن ناتسودنه تلود سس

 لومعم «دنادب ار دوخ تحلصم هچنآ خیرات نالف زا دعب اذهل «تسا نیعمان نآ نامز
 یعنوط ناح هّلادبع رادرس هب .مدوب یتخس شوحان نم تقو نيا رد و .تشاد"دهاوخ

 هک ییاه یسیلگنا زا ار یسیلگنا رفن کی :متفگ یشاب یشنم ناخ دمحم ناطلس و
 ار امرفنامرف «هتفر ناتسودنه هب لباک زا ات دنیامن باختنا «دندوب مدختسم نم دزن

 ریذپ جالع هدومنن ادیپ تیمها و تخس یلیح روک ذم هدام ات دیاش « دیامن تاقالم

 امرفنامرف هب هلسارم ًاروف و مدومن لطعم ار روک ذم ةلئسم مسق نيا هب هصالح . درک

۸ 



۶۱۷ 

 ترافس باب رد ات دیآ یم امش تاقالم هب نم ُهلسارم اب *نیاپ رتسم هک متشون

 هک دوب نیا روک ذم ةلسارم زا دوصقم و . دهدب تروص ار مزال یترت روک ذم

 هب یگرزب تامادقا باب نيا رد هک مراذگن و میامن تکاس ار ناتسودنه تموکح

 . دروایب لمع

 ناونع هب رگید ٌهلسارم «تسپ طسوت هب روک ذم هلسارم نداتسرف زا دعب

 هحراخ روما ریزو تقو نآ رد هک « دنارودرومیترامرس ناونع هب هلسارم و امرفنامرف

 وا هب . دورب ناتسودنه هب متفگ وا هب و مدرپس نیاپ رتسم هب هتشون « دوب ناتسودنه

 ترافس ن امآ « دشاب نکمم رگا و « دیامنب ترفاسم ینأت هب هک مداد لمعلاروتسد

 تدم هک ستربار درل ات دیامن لطعم یدنچ اب « دزادنیب قیوعت هدهع هب ار روک ذم

 زا و ددرگ ناتسلگنا مزاع « دشابیم کیدزن یلیخ ناتسودنه زا وا تمیزع

 هک یروطهب ار یدحرس طوطح و دتسرفب نم تهج هب هشقن مدومن شهاوخ امرفنامزف

 طاقن مادک منادب ات دننک صخشم ًانیمخت « روک ذم هشقن یور دنیامن نیعم دنهاوخ یم

 نیا ٌهطساو هب .دنروایب دوخ رادتقا هطیح رد و ذوفن تحت دنراد لایح ار ناتسغای

 زا لبق و تفر ناتسودنه زا سترربار درل .مدش بایماک دوخ لامآ زا ؛ ریبدت

 نم .مدشن رورسم امش تاقالم زا هک دومن فسأت راهظا هتشون نم هب هلسارم ؛تک رح

 .مدومن تدوع لباک هب ار روک ذم ترافس ًاروف

 نم تهح هب امرفنامرف هک یا هشقن رد «میامن ناّیب تسا مزال اجنیا رد

 دنلب و ییافچ و اجنآ نهآ هار هیسناتسا و ون نمچ و یریزو تایالو « دوب هداتسرف

 ار همه «تسا مقاو اهنآ نیب هک یتایالو مامت و لارتچ و رامسا و دنمهوم و لیحخ

 رد هتشون امرفنامرف هب یلوطم هلسارم اذهل . دندوب هدومن صخشم ناتسودنه ءزح

 :تسا لیذ رارق زا نآ ةصالح هک مدومن شیدنا لام تاراهظا یدح رس فیاوط باب

 نم تکلمم وزج رگا « دنفورعم ناتسغای مسا هب هک یدح رس فیاوط نیا

 مسا هب ناتسناغفا و ناتسلگنا نمشد تفلاخم هب مراداو ار اهنآ مناوت یم نم « دنوشب

 (مدوخ ینعی) دشاب اهنآ نید مه و ناملسم درم هک ینارمکح قدیب تحت رد « داهج
 « دنشابیم بصعتم ناملسم و یگنج و عاجش هرطفلاب هک مدرم نیا و ؛ دنگنجب

 ٩1۲ 5۵16۲ ۳06 نیاپ رتلامرس - *



 ص۱۸

 هلمح ناتسناغفا ای ناتسودنه هب هک یتلود ره اب ات دوب دنهاوخ یوق رایسب یرکشل
 ۱ «سیلگنا تلود تسود و یعیطم و مارآ یایاعر ار اهنآ احردتم نم . دنٌجب دروایب
 تهج هب « دییامن مطقنم نم تکلمم زا ار اهنآ امش هاگ ره نکیل و .تخاس مهاوخ

 ای گنج لوفشم اهنآ اب هشیمه دیاب امش و تشاد دنهاوخن هدیاف چیه اهنآ نم ای امش
 ینامز ات .دوب دنهاوخ جارات و تخات لوغشم هشيمه اهنآ و ؛ دیشاب هدوب تالاکشا

 مارآ وزاب روز هب ار اهنآ دیناوتیم « دشابیم هدوسا و یوق امش تلود هک
 رضاح ناتسودنه تادحرس رد یا هجراخ نمشد یتقو کی رگا نکیلو « دیرادهاگن
 دینادب بوح دیاب . دوب دنهاوخ امش نانمشد نیرتدب «یدحرس فیاوط نيا . دوشب
 وا دوح هک ینامز ات «یبیوق صخش ار اهنآ هک دنشابیم یفیعض نمشد دننام اهنيا هک
 یفاک رادتقا و توق وا هک نیمه و. درادهاگن عیطم ار اهنآ دناوتیم «دراد یتوق
 و طلست زا فیعّ ؟رمشد نآ دبال  دشاب طلسم فیعض نمشد نآ رب هک دشاب هتشادن
 «یدحرس فیاوط نیا ندومن ع وطقم زا و دروآ یم هلمح وا رب هدش حراح وا رادتقا

 یایاعر و مدرم راظنارد ارم نأش امش « دنشابیم نم تلم مه و نید مه هک نم زا
 ررض امش تلود تهج هب نم فعض و دینک یم فیعض ارم و دییامنیم رسک مدوخ
 نیا هک دوب لیام ردق نیا «ناتسودنه تلود . دنتفریذپن ارم تحیصن یلو « دراد

 و لیح دنلب زا دیدحت هب و ًافنع ارم نیرومأم هک دنریگب نم زا ار یدحرس فیاوط
 «دییامنن تکر ح تعاس نالف ات رگا دنتفگ اهنآ هب ینعی .دندومن حارحا بوژ هناو
 . دومن میهاوخ نوری ًاروبجم ار امش

 نیرومأم مامت هب موش نمشد و مگنجب سیلگنا تلود اب متساوح یمن نوچ
 تلود نیرومآم بناح زا عالطا نیا لوصو زا دعب هک مدوب هداد لمعلاروتسد « دوح
 رومیت .دنیامن تک رح روک ذم لحم زا ًاروف «دندوب اجنآ تقو نآ رد هک ناتسودنه
 دوح «هدومن تعاطا دهعت نم هب تبسن .م ۱۸۸۷ لاس رد رامسا نارمکح «هاشاز ریم

 دوخ یوق نمشد ٌهلمح میب زا ات دروآ رد نم تظافح تحت ار دوخ تکلمم و ار
 وا یاه مالغ زا رفن کی ار هیلاراشم نوچ و ددرگ نئمطم «یروجاب ناخ ءارمح
 ۰م ۱۸۹۱ لاس ریماسد هام رد «ناحردیح مالغ لارنج نم رالاسنهپس «دومن لوتقم

 اریز « دیدرگ ناتسودنه تلود ریغت یدایز بابسا رما نيا و دومن فرصت ار رامسا
 ینعب تایالو نیا مامت ۰ دنتشادیم ممط مشچ «ناتسغای تالاحم نیا مامت هب اهنآ هک



۶ ۹ 

 و دشابیم ناتسغای ءزج «یریزو و سالیج و ریبن و تاوس و روجاب و لارتچ

 هطقن نوچ یلو «میامن هیلخت ار رامسا نم هک دندومن اهرارصاعلاتسودنه تلود

 دابآ لالح و ناتسرفاک و ناغملو زک ینعی نم تکلمم تالحم هزاورد رد روک ذم

 هزاورد نیا نتشادهاگن « دشابیم لارتچ و ریماپ یاههار رب فرشم و « دشابیم

 رگید هشوگ هس رد هک خلب و راهدنق و تاره نتشادهاگن یارب مدوخ تکلمم یانتعم

 . دوب مزال دشابیم نم تکلمم

 میامن هیلخت مه !ر ییافچ هک دندرک رارصا ناتسودنه تلود مسق نیمه هب و

 یدحرس نیرومأم مه نمچ تعس و ناتسچولب و ناتسغای مامت و ناتسرفاک رد و

 هک تسا نیا دوب نم بجعت بابسا هک یزیچ و دندومنیم هلخادم ًامیاد «ناتسودنه
 تمس رد هک ار یتایالو نيا زا رتشیب ام دنتفگ یم ناتسودنه تلود فرط کی زا

 هدوب یلقتسم یوق تلود ناتسناغفا میلیام نوچ «میرادن مزال دشاب هدوب ناتسناغفا

 نهآ هار (هدرک خاروس ینعی) هدز لنوت ار کحوع هوک «رگید فرط زا و دشاب
 ربخ و دندزیم نم رگ هب دراک هکنیا لثم . دندومنیم نم تکلمم لحاد ار دوح

 هچ و نم هزاجا اب هچ ار دوخ نهآ هار دهاوخیم سیلگنا تلود هک دوب مه یهاوفا

 سلجم رد و رشتنم اج ره رد ربخ نیا و دنروایب راهدنق ات « دشاب نم هزاحا یب

 همانزور مامت هصالحن هک نم ءالک و ؛باب نیا رد و دوب هرک اذم ح رطم مه ناملراپ

 عالطا الصتم ارم * دن داتسرف یم نم یارب ناتسناغفا هب هقلعتم لیاسم رد ار تاج

 ۱ . دندادیم

 مهارف لوغشم ؛دانغش و ناشور تایالو باب رد «سور تلود نیا رب هوالع
 تامحز و تاشقانم نیمه مامت لصف و ملعت تهج هب . درب نم یارب تالاکشا ندروآ

 نوچ و مدومن توعد لباک هب دنارودرومیترامرس تسایر هب ار یترافس هک دوب

 .تسا نانیمطا ثعاب نانیمطا هک تفتلم دوب یرایشوه ناد یسایس صخش هیلاراشم

 : دیوگ همح رلا هیلع یدعس خیش هکنانچ

 رهپس نوگلین نیا رد تسا یهار لد هب ار لد

 رهم رهم یور زا دزیخ هنیک هنیک زا

 دنداتسرف نم یارب ناتسناغفا :نتم رد - ۰
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 ۱ لباک مزاع هدومن دامتعا نم هب دوخ تظفاحم و یتمالس تهج هب هیلاراشم "

 هرادا ءازجا زا یکی هک سیلا لنلک دوخ نینواعم یهارمه هب هیلاراشم ی دیدرگ ۱

 ءازجا زا یکی هک کرالک رتسم و تیمسا سیرنام ناتیپاک و دوب ناتسو دنه یماظن

 و امرفنامرف یشاب میکح «نف رتکد و دوب ناتسودنه تلود هجراخ رومآ ترازو
 هام مهدزون خیرات هب یدنه ءارحا و اه یشنم و نیبساحم زا رقن دنج و دلاناد رتسم

 دورو رد و دندومن تکر ح لباک فرط هب «رواشیپ زا .م ۱۸۹۳ لاس ربماتپس
 نم .دومن لابقتسا اهنآ زا ناخردیح مالغ نم لارنج «لباک هب روک ذم ترافس

 « دشابیم لباک هب لصتم و دوب ناخ هلا بیبح مرسپ ینوکسم ترامع هک ار یک دنا

 ۱ .مدومن نیبعت اهنآ لزنم تهج هب
 نوچ .ميديدرگ تارک اذم لوغشم اروف ؛لوایمسر سلجم زا دعب

 مه ار یسراف نابز و دوب یک ریز رایسب ناد یسایس صخش « دنارودرومیترامرس
 ره تبث هکنیا تهج هب یلو « دش حالصا دوز تارک اذم مامت «تسنادیم بوح

 تبحص «ترافس نیملکعم رگید و مدوخ و دنارودرومیترامرس هک ار یفرح
 بقع «ناحخ دمحم ناطلس نم یشاب یشنم هک مدوب هداد رارق میشاب هتشاد میدرک یم

 زا ریغ هدرپ بقع ار وا روضح ای دنیب هب ار وا یسک هکنآ نودب « دنیشن هب هدرپ

 رگیدمه اب مدوخ ای دنارودرومیترامرس هک ار هملک ره و .دنادب یسک رگید مدوخ
 رد ًامامت ؛تاملاکم نیا تبث «هتشون یراصتحا زمز طح هب میدرک یم ملکت
 نیب هک ییوگتفگ هک تسا نیا اهتبحص مامت لصاح .تسا طبض یتلود ءاشنالاراد
 نابی ًالبق هکنانچ « دوب هدش لصاح نانغش و ناشور باب رد سور تلود اب نم تلود
 .دیدرگ لصف و عطق میتشاد

 تحت هک مدادرارق « دوب هدیدرگ نم تکلمم ءزج هک ناخاد تیالو باب رد
 زا و رود رایسب لباک زا روک ذم تبالو هک ارج ؛ دشاب سیلگنا تلود تظفاحم

 هب ار روک ذم تیالو هک دوب لکشم یلیخ تهج نیا زا و دوب هداتفا درف نم تکلمم
 زا ار روک ذم طح هک دش هداد رارق «یدحرس طخ باب رد .میامن مکحتسم یبوخ

 هوک ات مه اجنآ زا و دنیامن صخشم هدیشک رواشیپ ات لیغورب ؛ندرگ و لارتچ
 دنمهوم ٌهفیاط و رامسا و ناتسرفاک و ناخاد هک مسق نیا هب . دنیامن نیعم هایس کلم

 ار دوخ قوقح یاعدا نم و دیدرگ نم تکلمم ءزج ناتسریزو زا یردق «هروپ لال
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 و مرک و لی دنلب و ناتسریزو یقاب و ییافچ و ون نمچ نهآ هار هیسناتسا باب رد

 ود ره .مدومن ک رت لارتچ و سالیچ و رید و ریبن و تاوس و روجاب و یدیرفا
 ترافس ءازجا و مدوح « دوب هدش نیعم هک یتادحرس باب رد ار همان دادرارق ارغط "

 تلود نوچ دوب هدش رک ذ زین روک ذم همان دادرارق رد و میدومن اضما و رهم

 البق هکنانج تایالو زا یضعب باب رد ار دوخ یاهاعدا یتسود روط هب ناتسناغفا

 هدزاود یلاس هک هناعا هجو یهارمه نیا ضوع هب اذهل . دومن مطق تسا هدش روک ذم

 هیپور کل هدجه یلاس نيا زا دعب .تعادرپیم لاح هب ات ناتسودنه تلود هییور کل

 . داد دهاوحخ

 «هناتسود یهارمه ضحم هک دیدرگ دهمتم ناتسودنه تلود نیا رب هوالع

 تلود اهدعب هک دش هدادرارق زین و دهدب ناتسناغفا تلود هب هیبرح تاودا و هحلسا

 دراو هدومن ع ایتپا « دشاب هتساوح هک هیبرح تاودا و هحلسا ردق ره ناتسناجفا

 . دنوشن منام سیلگنا تلود « دیامن ناتسناغفا

 ؛ناحن میح لادبع اب ار ترافس یسیلگزا ءازجا مامت ناخ هّلا بیبح مرسپ

 میهاربا باون و لباک میقم سیلگنا ریفس «ناحخ لضفا دمحم و هیقرش هنسلا نواعم

 و ناخ هللا بیبح میاهرسپ . . دومن توعد ماش فرص تهج هب رباب ع اب رد «ناح

 بحاص زا رفن هس ود و یشاب یشنم و رالاسهپس «ناخردیح مالغ و ناح هلارصن

 . دندومن ییاریذپ هنآ زا «نم یاهبصنم

 لیکشتمومع رابرد ها مالس ترامع رد« بمون هام مهدزیس خیرات رد

 زین و فلتخم فیاوط یاسر و لباک یماظن و یروشک یاهبصنم بحاص مامت «هتفای

 باب نم تهج هب «سلجم لها روضح رد .دنتشاد روضح ؛مگ رزب یاهرسپ رفن ود

 تلم عالطا تهج هب « دوب هدش هداد هک ار ییاهدادرارق مامت و مدومن یقطن «همدقملا

 دمح ار دنوادخ .مدرگ نایب ًالامجا « دندوب رضاح هک یناسک و دوخ تکلمم لهاو

 رتشیب ار اهنآ و مکحم ؛دوب لصاح تلود ود نیا نیب هک ار هناتسود طباور هک مدومن

 ءازجا و دنارودرومیترامرس زا زین و .دومرف اطع تقفاوم رگیدمه اب رتشیپ زا
 .دندومن لصف و عطق یلقاع یور زا ار اهوگتفگ هک مدومن نانتما راهظا ؛ترافس

 راهظا رخآ رد «هدومن یرصتخم قطن ؛دنارود رومیترام رس نآ زا دعب

 هزات هک ییاهدادرارق زا . دیسر نم هب ناتسودنه یامرفنامرف زا یفارگلت هک تشاد
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 «دناهدومن تیاضر و فعش راهظا یلیح ام ٌةناتسود یاه تقفاوم زا و تسا هدش هداد
 ؛هدومن تیاضر راهظا ناملراپ سلجم رد یلریمک درلهک تشاد راهظا زین و
 ةباطح زا یداوس «دندوب رضاح هک نم تلود نیرومأم و ءالک و مامت هب .تسا
 ةماطح رد و دشهداد « دندوب هدومن رهم ار نآ امامت هک ناتسناغفا تلم یاه هدنیامن

 لوبق ار اه همان قافتا و اهدادرارق ؛هدومن تیاضر راهظا روبزم یاه هدنیامن روک ذم
 ترسم و فعش راهظا یلیح «ناتسناغفا و سیلگنا تلود نیب یتسود زا «هدومن
 ۱ ٍِث . دندوب هدومن

 و ترافس ءازحا تهح هب ار روک ذم ٌةباطح ؛هتساحرب یناث ةهعفد ًاددجم نم
 ار دوخ هک مدادن مکح یشاب یشنم هب زور نآ .مدومن تئارق سلجم راضح ریاس
 ود دعب زور و دسیونب ار اه قطن هرقف هس نيا هک مدرک مکح وا هب هکلب « دیامن ناهنپ
 هرقف کی لاثم باب نم .متخاس رشتنم تکلمم مامت رد هدش پاچ اهنیازا هخسن رازه

 تلم و تلود یتسود نم تکلمم یلاها هک دوش اراکشآ ات میامنیم رک ذ احنیا رد

 و مدرم نیا بولق رد اهنآ تبحم ردقج و دنرامشیم منتغم ردقچ ار سیلگنا

 لباک زا دنارودرومیترامرس تک رح زا لبق زور ود.. .تسا هتفرگ اج نم نیرومأم
 ءازحا هک سیلگنا یاهبصنم بحاص ریاس و هلا یزعم تهج هب ییاه ناشن متساوحن
 ناشن نیا لماح ار یلابقا شوخ کی مادک هکنيا تهج هب و متسرفب دندوب وا ترافس
 رفن کی و یشاب یشنم و نم رالاسهپس نایم رد هناتسود هلداجم «مهدب رارق اه
 ءازحا هب هدرب ار اهناشن دوخ هک دوب لیام اهنیا زا کی ره .دمآ مهارف «لاوتوک
 بابسا اصوصخم ار تمدح نیا ءازجا اهنآ مامت هک اریز « دیامن میلست ترافس
 بحاص هب اهنآ طسوت هب روک ذم یاهناشن هک دندوب لیام و دنتسنادیم دوخ راختفا
 . دس رب سیلگنا یاهیصنم

 لمعلاروتسد وا هب و مداتسرف روبزم یاهناشن اب ار یشاب یشنم رمالارخآ
 زاتمم تامدحزا و دیامن ءادها اهنآ هب دوخ تسد هب ار روک ذم یاهناشن هک مداد

 خیرات هب «روک ذم یاهناشن ندومن میلست زا دعب .دیامن نانتما راهظا نم بناج زا اهنآ
 شوح یلیح اهنآ هب ترفاسم نیا و هدومن تک رح لباک زا ربماون هام مهدراهچ
 دیآ یم نایم رد یدحررس تاروما نیا باب رد هک ییاهوگتفگ و تاشقانم .تشذگ

 قبط رب تلود ود نیا یاهنویسیمک ار یدحرس طوطعن هکنآ زا دعب . دش هاست



 فو

 رارقرب تلود ود نیا نیب قاقتا و تینما . دندومن دیدحت قوف هروک ذم یاهدادرارق

 . دشاب مادتسم دبا ات تقفاوم و تینما نيا هک میامنیم تلئسم دنوگ زا . دیدرگ

 هام رد نودسنل درل هچرگ ا «میامن نایب رگا «دوب دهاوخن مقوم یب دیاش

 هک یرارق زا هدومن یقطن « دومنیم تکر ح ناتسودنه زا هک یتقو ۱۸۹ نوح

 فیاوط هک تسا هدش هداد نیا تهج هب دادرارق نیا هک تشاد راهظا ما هدینش

 وا تاراهظا فالع رب یلو « دنوشن ناتسودنه تلود تمحز بابسا رگید یدحرس

 یریزو گنج و دنکالم گنج و روجاب گنج و لارتچ گنج نم تاراهظا قبط رب

  هزوح رد هک یدحرس فیاوط نیمه اب روک ذم خیرات زا دعب امامت «یدیرفا گنج و
 دنرادن یدیما رگید اهنآ هک ارج «دیدرگ ثداح دندوب هدمآ سیلگنا تلود رادتقا

 سیلگنا ینارمکح میطم دنهاوخ یمن و دنیآ رد یناملسم نارمکح تموکح تحت هک

 . دنشاب هدوب اه
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 سس

 ناتسناغفا هدنيآ عاضوا ۱

 : هم دقم
۱ 

 مقاو هچ ادرف دنادیمن سک چیه . * وهال] اهنلعی ال بیغلا حیافم هدنعو
 ایآ متسین لوئسم میوگب ناتسناغفا هیتآ تالاح باب رد هچره نم اذهل .دش دهاوح
 هدنیآ نامز رد منادیم نم ًنیقی هک میامن اعا رگا و ریخ ای دوشب عقاو روط نامه
 «تسا دیجم لا مالک شیامرف فلاخم یلکب م تاراهظا سپ « دش دهاوخ مقاو هچ
 دنک طابنتسا دناوتیم نامز راثآ و تالاح زا « دنک رظن تقد هب رگ ا صخش یلو
 ؛دشاب هدوب تیالو ای توبن هب یعدم هکنيا نودب «دزویم فرط مادک زا داب هک

 یاهنارمکح ریاس زا نم هک دنشاب هدش ملطم دیاب نم باتک ناگ دننک هعلاطم
 ما هبرجت رمع تدم رد ناسنا عون ینب تالاح و راگ زور عاضوا زا «مدوح هداوناخ
 هرقف دنچ ات دومن دنهاوخ لمحت اهنآ هک مراودیما اذهل .تا هدوب رتشیب یلیح
 نطو یلاها و فالخا هدیاف و لمعلاروتسد تهج هب هراشا و ءامیا روط هب ار بلاطم
 .میامنیم مسقنم گرزب مسق ود هب ار لصف نیا اذهل .میامن نایب مدوخ

 رب لمتشم هک دشابیم تکلمم دوخ یقرت باب رد مسق ود نیا زا یکی

 و تارادا رد دیاب هک یتایقرت و هلعاد روما تاریبدت باب رد حیاصن و اهدنب

 لبق لوصف رد بلاطم نیا رثک | نوچ . دشابیم دیایب لمع هب هددعتم تامک احم
 رثکا رارکت زا نوچ دوح باتک ناگ دننک هعلاطم زا ؛تسا هدش نایب ًاحورشم
 بلاطم . دییامرفب وفع مریزگ ان دشابیم تکلمم تیهافر و یقرت باب رد هک یبلاطم

 متفه ءزج ۵٩« ةيآ ماعنلا هروس تن
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 هروک ذم تارادا رثکا هک مزاس حضاو ات میامن رک ذ همدقملا باب نهههیاب ار روک ذم

 یقرت ینعی تسا هتسویپ رگیدمه هب نم تکلعم هلحاد ریبادت و یقرت بابسا و قوف
 کیتیلوپ باب رد رگید مسق . دشابیم یرگیدیمیاد یقرت هب طونم اهنیا زا کی ره

 ناتسناغفا ٌهيتآ تالاح ۳۳۳ اب وا یسایس طباور و ناتسناففا هحراح

 ۱ ۱ . دشاب یم

 هلخاد تاروما و کیتیلوپ باب رد -۱

 دیاش دنک یم نامگ « دنیبیمن تقد رظن هب ار بلاطم هک یصخش لایح هب
 نابز هب دوخ فورعم هموظنم رد لیال درفلآ رس هک تسا یتلاح نامه هب ناتسناغفا
 :تسا نیا «نآ یسراف هموظنم و هتشاد نایب ناتسناغفا ریما لاح بسانم «یسیلگنا

 ۱ ایسآ ز گنس ود نیب هناد هچ ناتسناغفا

 ایتوتوجمه دوش هنایم نآ رد رخاک ۱

 ۱ ۱ سیلگناو تسا سور تلود گنسودره نآ

 اسناد دندرکبر اگزوربآ زک ۱ ۱

 لدع و مظنذوناق ود هسب نسب ا زا یکی اما

 اپ هب ار شیوخ تنطلس ساسا دراد

 سیلگناز یگرزب تسا هتشون زنایوگ

 اهکلم دنیاشگب شیوخ فطل و لدعاب
 هرخسم سور دننک سسیلگنا رب نکسیل

 اشگناهج ملاع هب تسام تسد هک دیوگ

 ۱ شوپ رثیرح تروص هب تسه هک ام لاگنچ
 یر رگنچ ینعم هب تسا ینهآ لاگچ ۱

 شیم وچمه تقو یپ ما ه هدیملیهاگ

 اهدژا وچ نمشد هما هدبیهج یهاگ ۱
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 هم ناب مال سا تسلود زور هرور ما

 انتخا و یشالت ب فرشم دنشاب ۱ ت
 تک لمس یسارخ گرا دست

 ارم بشوزور درخ شوگ هب فرطره

 ب ورا من دوش

 هاشداپ زینیرگد دوش نم دعباب
 سولج تنطاس تخت هب نم هک ینامز رد ار تکلمم لها تالاح رگ ا یلو

 تسا هدومن لیلق تدم نيا رد هک یزیگنا تریح یقرت و دیروآ رظن هب مدومن
 ته رخ به یمن یراددوت رم نیا دناوت یمن صخش « دنیامن هظحالم

 لات اتسناغفا قلطم رداق دنوادح ن .بعب «داهاشداب هاشداپ ودب هک تسه عقوت و دیما

 نآ یبرع ربمغیپ ترضح تاشیامرف رد هکنانچ . دش دهاوحخ یرادیاپ و یوق تنطلس
 نآ تاملک و تحاس ایند یاهتنطلس نیرتگ رزب ار برع ناتسگیر هک یربمغیپ
 بسانم هک ترابع نیا .تسا هدنام یقاب وا زا هک تسا ییایاصو نیرتهب زا راوگ رزب
 .هبابسا هنیه انیش ها دارا اذا :تسا هدومرف هک دشابیم حردنم تسا نم تکلمم لاح
 دیازت رد هزور ره ناتسناغفا هیتآ یقرت مدقت بابسا هک ار دنوادح منک یم دمح

 اب دش دهاوخ یفورعم یوق یتلود هک تسا یتکلمم ناتسناغفا هک تسین کش .تسا

 مقاو یتروص رد «یوناث تلاح نیا اما . دیدرگ دهاوخ وحم راگ زور هحفص زا یلکب
 تقو نآ .دیآ رد یفیعض برجمان ریما ینارمکح تحت تکلمم نآ هک دش دهاوخ
 دهاوخ نایم زا یلکی مه ناتسناغفا تلود مسا و دیدرگ دهاوح هیزحت تکلمم نیا

 .تفر

 اب هتفگ رت نشور ار بلطم نیا یارب و دوخ دوصتقم ح -بضوت تهح هب
 رما نیا و دیامن ادیپ یثلاث تلاح زگ ره ناتسناغفا درادن ناکما هک مرادب راهظا دیاب

 و یئزج کچوک یاهتموکح هب ار ناتسناغفا رگا هک تسا لقع زا جراح یلکب
 نیا ناتسناغفا هک ارج « دشاب یقاب تنطلس تروص هب دناوتب و درک مسقنم فیعض

 لود تایطخت زا یحراح ددم نودب ار دوح هک دشاب هتشادن شناد و توق ردق

  دوخ کلامم هب «ناگ دننک یطخت زا یرگید ای یکی ار نآ دیامن تظفاحم هیاسمه
 ۱ . دومن دهاوخ قحلم ًامتح و انیقی



۷ 

 هب ار تکلمم نیا مامت کی چیه دنناوتیمن « سیلگنا تلود اي سورعییلود

 مامت سور تلود هک دراذگب دناوت یمن ناتسلگنا تلود ًالثم دندرگ فرصتم ییاهنت

 ناتسودنه دناوتیمن ناتسلگنا تلود تقو نآ هک اریز «دیامن فرصت ار ناتسناغفا

 نینچمه و دوشب هدیدع تالاکشا و تارطاخم راجد هکنيا نودب « دشاب هتشاد ار"

 کلمتم ار ناتسناففا مامت سیلگنا تلود هک دنیشنب مارآ دناوتیمن سور تلود
 یتخبشوح زا ناتسناغفا رگا و دربب امفی نيا زا یتمسق مه شدوح هکنیا زج « دوش
 یلیلد « دشاب هدوب یشیدنارود یوق و رویغ و ک ریز نارمکح ینارمکح تحت
 تکلمم نآ تیعمح و کاحخ تعسو هک اریز « دوشن یییوق یلیحخ تلود هک درادن

 یریما تسد هب رگید فرط زا هاگ ره و دشابیم مظعم یاهلود زا یضعب اب یواسم

 رایتحنا هب نآ نارمکح « دتفیب ناتسودنه یاهنارمکح زا یضعب ای اراخب ریما لثم
 وا دوخ رگا و . دیشخب دهاوخ ناگیاسمه زا یکی هب هدهاعم هلیسو هب ار نآ « دوح

 تکلمم کچوک یاسر ای یجراخ یاه هیاسمه « دیامنن میدقت ار دوخ تکلمم مه
 احورشم اجنیا رد ار بلطم نیا درادن موزل «دومن دنهاوخ مادقا نيا هب روبجم ار وا

 تریصب نیمز قرشم تاروما زا هک یصاخشا ممتهبینعم نا هک ریز «میمن نا

 .تسا حضاو یبوخب دنراد

 رد ناتسناغفا ایآ هک هدش روک ذم یرحآ هرقف نيا رد هک یبلاطم هب رظن

 یوق ردق نیا ار دوخ ای تفر دهاوخ نایم زا نآ لالقتسا و هدش هیزجت هیتآ نامز
 الماک ار بلطم ود ره نیا دیاب دیامن تظفاحم ار دوح دناوتب هک تحخاس دهاوح
 تحلصم و تشاد مهاوح راهظا مسق ة نيا رد .میامن تحیصن ار دوخ تلم و میامن نایب

 لقتسم و یوق یتلود «هدومن مکحم روط هچ ار ناتسناففا نم یارب هک داد مهاوخ

 ات دروآ لمعهب دیاب هک دشابیم یتامادقا باب رد رگید بلطم .تعاس دیاب

 رد بلطمنیا باب رد . دنیامن میسقت ناشدوح نیب ار نآ دنناوتن ناتسناغفا ناگیاسمه
 . دومن مهاوخت هرک اذم ًاصوصخم تسا هجراخ کیتیلوپ باب رد هک یناث مسق

 زا ار تاج هویم و اهلگ ع اونا هک یلباق نیمز هباشم تسا یتکلمم ناتسناغفا
 مکاح تموکح رما تحت ینعی یبوخ نابغاب تسد هب رگ ا . دروآ لمع هب ناوتیم نآ

  یقرت تهج هب هک یلیاسو و تالوصحم یاراد هک یکلامم هک اریز « دشاب هدوب یلقاع

 «نابغاب تامحز دوجو ان هک تسا یراز هروش نیمز لثم « دشاب هدوبن تسا مزال اهنآ
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 بابسا نیدنچ یاراد ناتسناغفا یلو « دیآ یم لمع هب رتمک اجنآ تام هویم و لگ

 :میامن یم نایب ار اهنآ زا هرقف دنچ . دشابیم یقرت و توق و لومت

 تایندعم «فلا

 فلتخم نآ ماسقا و دشابیم تعفنمرپ رایسب نداعم زا ولعم تکلمم نیا

 و سم و برس و هرقن والط و دروجال گنس و درز توقای و رمحا توقای ینعی
 نا زا یضعب یگنهرف ناسانش ندعم تروپار بجوم هب دشابیم گنس لاغذ و نهآ

 دادعتسا ًانیقی نداعم نيا مامت . دشابیم ایند نداعم نیرتگ رزب دوشیم روک ذم نداعم

 « دوش دیاع نآ زا مه رایسب مفانم دوخ راک جراخم مضو زا دعب هک دراد ار نیا

 لثم دنیامن حوتفم ار اهنآ یبوخب هک ینامز ات تفعنمرپ نداعم و تارهاوج نیا یلو

 ناسکی رد و ساملا فوقو یب درم دزن روهشم تسا یلثم . دشابیم یفخم جنگ

 تراخت «ب

  نداعم رب هوالع .تسا رامش یب ناتسناغفا تراجت تالوصحم و بابسا
 هایس ساملا ناتسلگنا رد ار اهنآ لثم هک نهآ و گنس لاغذ تیلباق اب گرزب

 دشابیم دایز یاهراشبآ تسا هدش ناتسلگنا یقرت بابسا رتشیب نیمه و دنمانیم

 . دوشب میانص یقرت بابسا هداد تک رح ار اهنیشام هک

 ناتسناففا مدرم ج

 و مولع هب قوش و دنّشوهاب و عاجش رایسب نز هچ درم هچ ناتسناففا یلاما

 حیحص و یوق ًادوجو و دنشابیم ینانعلا قلطم و یدازآ قشاع و دنراد تیبرت

 . دنشابیم اربم یزابرامق و تارکسم برش لامعتسا ٌةحیبق تاداع زا و دنجازملا
 تامهوت زا و دنیامن ذحا ار هدیدح تیبرت و تاحالطصا هک دندعتسم یلیح هرطفلاب
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 رفنت مه هجراخ نامدرم زا و دنشابیم اربم هدیاف یب و هناقمحا هلطاب تالایخو
 تحت هک تسا رتشیب لاس دص هکنیا دوجو اب هک دنتسین اه یدنه لثهیفونیا . دنرادن

 بانتجا اه یگنرف تاک رح و تالایح زا زونه و دنشابیم اه سیلگنا تموکح

 لثم (همکج مین) توب و راولش و هنت مین ندیشوپ هک دننک یم نامگ و دنیامنیم

 اهنآ اب دنناوتیم تمحز اب هک ار دوخ هنهک یاهشفک یلو «دراد تیصعم اه یگنرف

 سکعرب و دنزیوآ یم دوح یاپ قاس ات ار دوخ راولش دنب و دنشوپیم دنورب هار
 ینید ناردارب لثم الاح هک دنا هتفای رییغت دایز ردق نآ لیلق تدم نيا رد اه ناغفا

 رضاح و دنشوپیم هتسارآ یاهسابل ناتسگنرف فیاوط ریاس و اه ینامشع دوح

 زا ار یزیچ ره دنیامن یعس هدومن ترشاعم هجراح نانز و نادرم اب هک دنشابیم

 .دنزومایب اهنآ

 یتلم ضرق «د
 هک مه یگنج تمارغ و درادن یتلم ضرق چیه ناتسناغفا تلود و تکلمم

 ریاس هک دشابیمن یتالاکشا نآ راجد ناتسناغفا اذهل  دشابیمن دزادرپب دیاب

 دنزادرپب دیاب دوخ ناگیاسمه یگنج تراسخ ای دنراد یتلم ضرق هک ییاهتلود

 گنج هیهت زا دوخ ءابقر منام دنهاوخب اه هیاسمه هک یتقو ره .دنشابیم نآ راچد

 هماقا نآ تهج هب ار لیلد نی یا و دنیامنیم ار دوخ ضورق ُهبلاطم ؛ دنوشب یقرت ای

 )قو دی جرم گی ترسم دوخ لوپ امش هکنیا زا لب نیامنیم

 ۷9ص

 نب رب هوالع «دنیامن هلخادم دنناوتب هجراخ لود هک دشاب یمن لود یمومع قوقح

 و ن هه آ هار نتخاس تهج هب تازابتما هک دنشابیمن زاجم هیاسمه لود را گی چیه

 هک دشابیمن اهیلاراشم تلود بناج زا مه سیلگنا لیک و و دنیامن هبلاطم هریغ

 . زین و اهنآ یصخش تاروما و اهراک مظن باب رد . دییامن فرص نان دنچ راهنرس
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 . دنیامنب مکحت اهنآ هب یتموکح تاروما

 سیلگنا تلود و سور تلود ینعی یوق ناگیاسمه ناتسنانفا فرط ود ره

 ناتسناغفا تهج هب یدایز شیوشت بابسا اه هیاسمه نیا هچرگ | « دنشابیم
 ناتسناغفا تهح هب اذهل «دنراد تباقر رگیدکی اب اهنآ دوخ نوج یلو « دنشابیم

 یتمالس هتبلا . دنشاب هدوب رطح بابسا هکنيا هن دیشابیم تظفاحم و تعقنم بابسا

 دناوتیمن اه هیاسمه نیا زا کی ره هک تسا رما نیا هب هتسب رتشیب ناتسناغفا تلود

  قاحلا دوخ تکلمم هب ار ناتسناففا کاح زا بحو کی یرگ د نآ هک دنک لمحت

 هب ار دوخ هک دننادیمن انتعا لباق یوق یاه هیاسمه نیا ود ره نم داقتعا هب . دامن
 نيا رد اهنآ تعفنم هک دننک یم لایخ سکعرب .دنزاس مقاو گنج فرط ناتسناغفا

 نیا زا دعب هک تسا یبلطم نیا یلو « دنشاب هتشادن یراک ناتسناغفا هب هک تسا

 . دومن مهاوح نایب احورشم

 داتسناغفا مدرم نید و

 نآ یلاها هک تسا نیا ناتسناغفا تلود توق بایسا و یرگید گرزب رس

 رد یدابر ددعت هب نایدا ریاس یلاها و دنشابیم مالسا ینعی نید کی هب نیدتم مامت

 ار اهنیا و دنتسه ینامشع کاح رد اه ینمرا و اه ینانوب هکنانح . دنتسین ناتسناغفا

 . دنگنجب ناشدوح نارمکح تفلاخم هب هک دنیامن کیرحت دنناوتیم هحراخ لود
 نیا «دیامن ینارمکح اهنآ هب دشابن اهنآ نیدمه هک یناطلس هکنیا زا ناتسناغفا یلاها

 نز و درم و دنرامشیم رفاک ار نایدا ریاس نیطالس هک دنراد زارتحا و رفنت ردق

 ره تسا نیا رب ناشداقتعا و دنگنجب دوخ نید تهج هب هک دنوشیم حالسلا رضاح
 و درم ره اذهل. دور یم تشهب هب ًامیقتسم دوشیم هتشک رافک اب گنح رد سک

 رد «امرفب بیصن تداهش توم ارم ایادخ هک دننک یم عد میاد ناتسناغفا رد ینز

 ینارمکح و دنشابیمیماک دوح و ینانعلا قلطم و یدازآ قشاع مدرم نیا تقیقح
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 ال یار هک اچ چ دننک یم لوبق رتمک مه ار دوحخ نیدمه نیطالس

 . دنیاهگوعاطا یرگید

 رگید و ربیخ لث ناتسودنه یدحرس تالاحم یلاها هک تسا حضاورپ ۱

 دودب دناوتب سک رههک دنا هدشن یعیطم و مارآ یایاعر نینچ یدح رس فیاوط

 ردق نیا تکلمم نیا . .دیامن ترفاسم اهنآ کاخ رد یدایز نیظفحتسم هتسد

 تظفاحم تهج هب یقلح مکحم یاه هعلق همه نآ لابج للق هک دراد ناتسهوک

 مادقا هک دنادیم دوخ حاللص هب نورقم سور تلود هن . دشابیم نآ یرطف ناعاجش

 و تلم لیم فالح رب .دراد ششک خسرف اهدص هک بعص یاههوک نیا زا هدومن
 نآ رد هک دنادیم یا هنالقاع راک سیلگنا تلود هن و دنک روبع اهنآ نارمکح
 رگ | هک یتکلمم نانچنآ .دیامن فلت یدایز سوفن و جراخم یریثک غلابم تکلمم

 .تشاد هاگن دناوتیمن دوشب مه حوتفم

 لحخد زا یر وشک نارومأم و رکشل تهجهب هدمتم تلود یتموکح ج راخم

 چیه تهج هب هیلاح تلاح نیمه رد ناتسناغفا دوب دهاوخ رتشیب یلیحخ تکلمم نیا
 اهنآ هبیماظن تامدح هکنآ رگم «تشاد دهاوخن یلوپ هفرص هجراخ لود زا کی

 تلود هاگ ره هک دراد ار هدیاف نیا ناتسناغفا یرخآ هرقف نيا رد و دنیامن ع وجر

 ؛ دوش روآ هلمح نآ رگید هیاسمه تکلمم هب هدومن روبع اجنآ زا دهاوخب هجراحت
 تلود نآ زا دنشابیم یگنج هک نآ یلاها همه و هدرک یهارمه وا اب ناتسناغفا
 لود زا کی چیه تهج هب ندوب فرصتم ار ناتسناغفا دوحن یلو « دنیامن کمک

 نآ رگم تشاد دهاوخن هفرص چیه رتشیپ هکلب رگید لاس تصش هاجنپ ات القا هحراح

 و دنیامن راک یبوح هب ار نآ نداعم هک دشاب هدومن یبوح یقرت ردق نیا دیاش تقو

 و نهآ یاههار هطساو هب هدروآ مهارف ار تورث لیاسو و یتراجت یاهذحأم ریاس

 یتعفنم هدش لصتم ایند ندمتم کلامم طاقن ریاس اب راخب یاهیتشک و فارگلت
 یضعب هجرگا (ناتسناغفا یقرت و لالقتسا هب سیلگنا تلود ندوب لیام) دوش لصاح

 نداتفا ولج کیتیلوپ نونج قرغتسم هک رگید صاخشا و نابصنم بحاص زا
 یرایسب تاشقانم ناتسناغفا و سیلگنا نیتلود نیب دراوم نیدنج رد « دنشابیم
 فرطیب هکنیامسا هب ار ناتسناففا یدحرس فیاوط زا یضعب و دنا هدروآ مهارف

 قحلم دوحنهب دناهتساوح ای هدومنقحلم دوح هب دنشاب یم ازجمناتسناففا تموکح زا اب
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 ۱ تایالو نیا مامت فرصت هک دنمهنب هک دنتشادن هوق ردق نیا صاخشا نیا یلو « دنیامن

 راک دناهتشادهاگن سیلگنا تلود تحت ار اهنآ و تسا ناتسناففا دیگ رد هک هریاب +

 نآ دو رد یرکشل نتشاد رضاح یارب هک ارچ «دشابیم یل هنالهاج رایسب
 تهج زا یروشک نیرومأم مادختسا یارب زین و اهاجنآ تینما تهج هب تایالو

 مهارف ناتسودنه زا هنازخ تهج هب یدایز حراخم لاحم نآ یتموکح یاهراک

 .هروک ذم کلامم لعخادم زا رتشیپ جراخم و همزال ریغ تایلوئسم هکنیا زا دنا هدروآ

 هدروآ مهارف وا یارب لمحت هوق زا دیاز یشیوشت بابا دنا هتفرگ دوح هدهع رد

 دوحخ ییاناد و لباک رادتقا باب رد هک رکف ءاتوک نابصنم بحاض نیا یلو «دنا
 اهنیا یلو «تسا ملعا ادح هچرگ ا هک دننک یم نامگ دینزینم یدایز فآزگ و فال ۱

 هب دشاب هتساوحن دنادیم اهنآ زا رتهب هک رگید صخش رگا اذهل , دنشاب یم رت ملعا

 تسین نکمم دننک یم لایخ هک ارچ «دننک یم ءازهتسا ار وا دهدب یحالص, اهئآ

 یاناد ناشدوح هک اریز « دشاب هدوب اهنآ مهف فصن ردقب شمهف هخرد سبک چیه ۱

 .دنشابيم گنج ناهاوحن و نداتفا ولج کیتیلوپ زادنقا اب نایامن هار و.زیچره

 .هچ و اهنآ ناد یسایس صاخشا هچ سیلگنا تلم قافتا نسح زا یلو

 و دصاقم تهج نیا زا و دنراد عالطا رتهبنایاناد رفن دنچ نیا زا اهنآ یماع نامدرم
 ناتسناغفا دنلیام ًبلق هک سیلگنا مدرم مومع و ناد یسایس ضاخشا از اهنآ لامآ

 5 و اهنآ قداص تسود ناتسناغفآ نوج « دندنسپ یمن دشاب هدوب یلقتسم یوق تلود

 ۱ ناتسلگنا کلم ترضحایلع تهج هب ار ناتسودنه تنطلس هک تسا یمکحم ّدس

 صاخشا هنوگ نيا دادعت هک مشابیم فوعشم ینعم نیا راهظا زا : دیامن یم تظفاحم

 : زا دنشابیم نم تلود زین و دوخ تلود دصاقم تفرشیپ ناهاوخ و تینما بلاط هک

 صاخشا ْنَأ ینعی دوشیم رتشیب یلیح دش رک ذ هک یلیلق دودعم صاخشا نآ

 سیلگنا تلود:نیب یاهیزیر نوح و تاعزانم و تاشقانم همه نیا ثعاب هک یذودعم

 ۱ ۱ ۱ ..دنا هدش ناتسناغفا و

 تلود دصاقم تفرشیپ ناهاوح ًابلقنانآ هک دراذیم رفاظ سیلگنا تلم ۱

 تباث ار رما نيا دوخ تاک رح زا هکلب «تسا فرح هب طقف هن دنشابیم ناتسناغفا

 بابسا ریاس و نیشام و هحلسا. و دقن هجو زا دنناوتب هک یاهلیسو ره ةب و دننک یم
 راک نیا رد و دننامنیم ددم داتسناغفا لالقتسا و توق و یتماللس تهح هب هم زال



۳ 

 تسا هتسباو بلطم نیا هب ناشدوخ ناتسودنه تنطلس تیهافر هک دننکيم هظحالم
 هک دنیامن رهاظ ار دوخ لیم هک دناهدرک ار راک نیمه طقف هن سیلگنا تلود ءارزو
 ۰ زا مه ارم تکلمم تظافح هتفر هتفرشیپ یمدق هکلب « دنراد یهارمه ناتسناغفا اب

 میناوت یم نم فالخا و نم رما نیا هطساو هب و دنا هدش لفکتم هجراخ لود تایطخت

 شیوشت و مییامنب دوخ تکلمم هلخاد تاروما یقرت یورصم ار دوخ هحوت مامت
 ناتسلگنا رد هک نآ قداص ناتسود هب ار نآ هحراخ تایلوئسم و تارطاخم
 ۱ .مییامن لوحم دنشاب یم

 ناتسناضفا تسلم تسیوقت و یقرت «ز

 ار ناتسناغفا تسا تسد رد هک یلیاسو باب رد یرصتخم حرش ًالبق نوچ

 دوصقم نیا لوصح تیبرت عضو ًالامجا مه لاحلا هدش روک ذم میزاسب یگ رزب تلم
 روک ذم تنطلس نآ تلاح یدوبهب باب رد ار یئزج بلاطم مامت یلو «میامن نایب ار
 هک دومن مهارح راهظا ار هبانتعم تاکن زا هرقف دنج طقف هکلب تشاد مهاوخن

 تسا مزال دوشب یگرزب تلم هیتآ نامز رد ناتسناغفا هکنیا تهج هب اهنآ هظحالم
 «دیامن رضاح ار هناخ تاموزلم صخش هکنیا زا لبق تسا ناسآ بلطم نیا ماهفتسا
 یتلاح رد و دیارایب بابسا نادب ار نآ ات دروآ تسد هب ای دزاسب ار هناح ًالوا دیاب
 . رد هک یبابسا ات دشکب یراوید ار نآ ف فارطا ًاودب دیاب دیامن انب هناخ دهاوخب هک
 هک دشاب هدوب ییاهلادوگ و اهخاروسزا رپ لحم نآ هاگ ره و دنامب ظوفحم تسا نآ

 نوکسم هب ع ورش صخش هکنیا زا لبق تسا مزال دشاب اهریغ و برقع و رام نکسم
 طح هک تشاد ار تیمها لامک اذهل دیامن عفد ار اهیذوم نیا دنک نآ نتخاس
 نآ رد یتایقرت و تاحالصا هکنآ زا لبق ات دوش دیدحت ناتسناغفا فارطا یدحرس
 .هناتخبشوخ اذهل « دشابیم ناتسناغفا ءزج تقیقح رد تایالو نیما هک میامن ءارحا
 ولج ًاجردتم اهنآ هکنیا زا و ما هدومن دیدحت هیاسمه لود اب ار ناتسناغفا تادحرس
 ۱ و تسا هدومن مفترم یلکب مه ار تاشقانم بابسا رما نیا. .مدش منام دندمآ یم

 هعزانم باب نيا رد مفالخا اي و مدوخ و نم یاه هیاسمه نیب هک درادن ناکما رگید

 ساسا تادحرس دیدحت نیا و دننکشپ ار هیلاح تادهاعم هکنیا رگم دهد یور



۳۵ ۱ 

 تمحز باب نیا رد و دشابیم نم فالعنا یارب تینما و یقرت تهح هب یگرزب

 .تشاد دنهاوخن دوح ناگیاسمه اب تارکاذم

 فارطا رهچمک تسا یمکحم راوید ٌهلزنم هب یدحررس طوطحن هکنیا هظحالم هب

 .هنان هک دش مزال اذهل .تسا هدومن هناخ ةلزنم هب ار نآ و تسا هدش انب تکلمم
 هک ییاهبرقع نآ .میامن کاپ دندوب اجنآ رد هک یذوم یاهبرقع مامت زا ار روک ذم

 .میامنیم نایب بلطم حیضوت تهج هب دندوب تکلمم یقرت و تینما هار رد یگ رزب دس

 جارات و کچوک یاه هدرک رس * زا یریثک ممج مدوب دبال هک تسا نیا دوصقم

 ناتسناغفا تمحز بابسا هشيمه هک زیرنوخ صاخشا و قیرطلا ع اطق ناگ دننک

 ار یقیاوطلا ک ولم مسر هک دوب مال راک نیا تهج هب و مدروآ رد مظن تحت رد دندوب

 کی و هدعاق کی تحت اهنآ ضوع هب یگرزب تعامح تثیه کی هتشادرب نایم زا
 زین و ما هدش لیان دوصقم هب ًالماک باب نيا رد یتخب شوح زا میامن بترم نوناق
 ۱ . .مروآ رد هدحاو هدحتم تنطلس لکش هب ار ناتسناغفا

 نابرهم ناتسود و دندوب تخس نیدناعم هک یفیاوط یاه هدرک رس رثک |

 ار یناسک و ما هدیناسر هعیفر تاحرد و بصانم هب دوخ تلود تحت ار اهنآ و دندش

 تکلمم مامت رد الاح و مدرک حراخ تکلمم زا دنا هدومنن لوبق ارم تموکح هک

 هب هک دشاب هدوب هوق یعدم ای اراد هک دنشابیمن ایاعر ای نیناوخ زا یدحا ناتسناغفا

 مقومیب اجنیا رد دیاش . دیامن یتفلاخم دناوتب مفالخا هب نم تافو زا دعبای نم تلود

 یفیاوط ناملاظ نیا زا یضعب هک نم ریبدت باب رد هک یصاخشا زا رگا دوب دهاوخن

 گ رزب یاهتنطلس مامت هک میامن شهاوح ما هدومن هیبنت ای بارحن ار قیرطلا ع اطق و
 نآ «دنیامن هعلاطم دنا هدیسر ندمتم لود ماقم هب یفیاوطلا کو لم تلاح زا هک ار

 هیلاح تیبرت هب هکنآ زا لبق هندمتم لود نیا ایآ هک دنیوگب فاصنا یور زا تقو

 .ریخ ای دنا هدرک اهیزیزنوخو اهگنج دنا هدیسر دوح
 ددم هب ار نآ هک مدوب لوغشم ناتسناغفا لند رد نم هک یتدم فرظ رد

 دنت ملق اب هک مدوب لوغشم مه تکلمم جراح رد و مروآر د تنطلس لکش هب زیت غبت
 و تاحالطصا زا مدروآ رد یتلود تئیه هب ار نآ هدومن تارک اذم هیاسمه لود اب

 زا ریثک عمج :نتم رد - *



1 
 نیا .متشادن رظن فرص تشاد ناکما تکلمم رد اهنآ ءارجا هک همزال تایقرت

 راهظا ردق نیمه طقف اجنیا رد اذهل .ما هدرک نایب بسانم عقاوم رد | احالطصا

 و دیاب هک یعلاح هباار ناتسناغفا تسا مزال هک یتامادقا زا رشع کی هک میامنیم

 هیلاع تاماقم هب یراح تاحالطصا نیا هک یتروص رد نيا زا دعب ای دناسرب دیاش

 هب ار هدیفم ثاکن زا هرقف دنچ طق ًاتلاجع نياربانب .تسا هدماین لمع هب زونه دسرپ
 . و فالحنا هب هک یتحیصن نیرتانتعم میامن یم نایب ناتسناففا تلم هیت آ تایقرت تهج

 دوشب یگ رزب تلود و هدومن یقرت ناتسناففا هکنيا صوصخ رد میامنیم دوحخ تلم

 ناوتیم قافتا طقف دنهدن تسد زا هدرمش تمینغ ار رگیدکی اب قافتا هک تسا نیا

 تکلمم ینادا و یلاعا و یتنطلس هداوناخ مامت . دیامنب یگ رزب ثلود ار ناتسناغفا

 زا . دنیامن تظفاحم ار دوخ نطو ات دنشاب هدوب لایخ مه و تهح کی و لدکی دیاب
 مدوح ار یعلم ای یتکلمم خیرات زا یردق هک تسا هدوبن یزور تعاس نیا ات تیلوفط

 . دشاب هدناوخن نم تهج هب یرگید ای مشاب هدناوخن

 ثعاب ک میامنیم طابنتسا ار هجیتن کی نیمه خیراوت نیا مامت ُهعلاطم زا

 تاعازن و قافن «نیمز قرشم ناناملسم یاهتنطلس ًاصوصخم اهتنطلس رثکا ضارقنا

 یلاها هک دوب نیا هدومن ح ورع ایلع حرادم هب مالسا هکنیا تهج و تسا هدوب یاحناد

  یوریپ هوخآ نونموملا دیامرفیم هک برع گ رزب حلصم نآ نیتم مالک زا نآ
 اهنآ تسد زا یتنطلس زا دعب یتنطلس و دش یشالتم مه زا مالسا اهدعب یلو « دندومن

 هک نایب زجعم مالک نآ زا و دندیزرو قافن ناشدوح نیب هکنیا تهج هب تفر نوریب
 .دندومنن یوریب دیامنیم قافتا هب رما

 تکلمم و دصاقم تفرشیپ رد هک ميامنیم شهاوخ دوخ تلم و فالحا زا

 شقن رثا رب قافتا ریبدت نيا باب رد و دنشاب هدوب تهج کی و لدکی دوحخ نطو و

 نم هک دنشاب هتشاد دوح رطاخ زوک رم ار لوصا دامه دیاب و دنیامن یوریپ نم مدق

 هک ار ییاه هدرک رس و نایعا و یتنطلس ُداوناخ ءازجا هدومن راتفر نآ بجوم هب

 و مدومن عمج دوخ فارطا هب دندوب هدومن ترجاهم ناريا و هیسور و ناتسودنه رد
 ح رش .مدینادرگ رب تبحم تلاح هب توادع تلاح نآ زا ار اهنآ هنابرهم مادقا نیا زا

 اجنیا رد هک تسین مال اذهل .ما هدومن روک ذم رگید لحم رد ًالماک ار ریبدت نیا

 ۱ .میامن راهظا نيا زا هدایز



۳۷ 

 زا دعبمياهرشپ نیب و مدوخ ةدوناخ رد و لباک رهش رد هک مراودیم ابلق

 مدوخ تایی نامز رد بوچ دهدن یور یگرزب علت نم تافو
 هب ار تاروما

 رسپ تسایر «ناتسناقفا یلاها و نم ةداوناح ء ءازجا مامت هک ما هداد ٍبیترتیمسق

 ینعی دن هدومت نی فالسا هک. یتاهابتش! ر ا و دنا هدومن لوبق از مدشرا گرزب

 بانتجا تقد هب « دندرک یم میسقتا دوحخ یاهرسب نیب ار رکشل و تنطلس
 . ؛مدومن

 . هناتخبذب رگا « دشیم اهنآ"نیب گنج بابسا «قافن تروص رد هیور نیا هک اریز

 دنگنجب رگیدکی اب و دنهدن شوگ نم تحیصن و تحلصم هب ما هداوناخ و میاهرسپ

 زا تنظلس و هیزجت تکلمم و هدش هیبنت دوحخ لامعا ءوس تهح هب هک تسا بوح

 تروص هب ناتسناففا تلاخ نآ رد و دنسرب دوخ لامعا یازس هب و دورب اهنآ تسد

 : «دننادب ناشدوح زا دیاب «دیآ شیپ تلاح نيا هاگره و تشاد دهاوخن دوجو یتلم

 ام وریفی یتح ءوس موق هب ریغیال هل نا : دیامرفیم نیمحارلا مح رلا یادح هک اریز

 نیب هک دنشاب هدوب تخب شوح ردق نیا نم فالخا و اهرسپ رگا یلو « *مهسفناب

 نيا هک تسین کش میامنیم هظحالم نم هک ییاج ات و دنشاب هتشاد قافتا ناشدوح

 نآ تفلاخم هب هک دنرادن ار هوق نيا اهنآ زا کی چیه هک ارچ «دنامب ر ارقرب قافتا

 زاب یلو «دنیآ رب دراد لماک طلست اهزیچ ریاس و هنازخ و رکشل رب هک یرفن کی

 هداوناخ ءازحا تظافح ینعی تشاد دیاب ار نآ ةظحالُم هک تسه یرگید لاکشا مه

 تحت اهنآ زا یضعب «دنمسقود رب اهنيا و دنشابیم ناتسناغفا زا جراح هک یتنطلس

 دنشابیم سیلگنا تلود ناسیل هساک ینعی دنسابیم سیلگنا تلود تیامح
 و

 . دنشابیم سور تلود تیادح تحت رد رگیدیمسق

 نیا هب « داد هار رطاح هب یشیوشت دیابن هقرف ود نیا زا لوامسق باب رد

 لباک هب هتشاذگ ار دوخ یاسور دندوب ییانتعا لباق هک اهنآ ناهارمه مامت هک لیالد

 بجوم هب اي دنشابیم لاک فرط هب تکر ح فرش رد اب دندرک تعحارم

 زا هنامرحم این اراکشآ روطب یلو «دنشابیم زونه دوخ یاسژر دزن نم لمعلاروتسد

 هک یتروص رد ایند ناعاجش نیرتگ رزب هک تسا صخشم و دنریگ یم بحاوم نم

 . «دشاب هتشادن چیه ناهارمه زا یکمک و تشپ مه دوخ رس بقع زا و دشاب اهنت

ا وریفب یتحیموق هب امریغبال هللا نا .مهدزیس ءزج ۱۱ ةیآ دعر هروس - *
 .مهسفناب ام



1۳۸ 

 .دومن دهاوخنو دیامنپ اریمادقا هنوگ نیا دناوت یمن هیلاراشم تلود دشاب یم سیلگنا تلود و نم تلود نیب هک یتاذهاعم ندوب اب هک مراد لماک نیقی دشاب مه اه یسیلگنا ددم هب ولو دیایب ناگ دازهاش نیا تسد 2 ترا ران ناسگ .دوشپ یزور هک مرودیما هنانچ + دش یاود دات ک یتقو . دنا هتحومآ اقباس هک دنزومایب ار یتیس نامه هک دش دنهاوخن رویچم یار ضاع ه ار تاروما یضعپ هک تسه بو ردق نیا سملگنا یاهص اس ناح توق هک مراد نقی و دندومن شزاس سور تلود اب هه ار دوخ دهع هنوگج هدومن زورب اهنیا زا اه یمظن یب هچ هک دنراد دای هب بو نوچ « دنادیم نوح يليحخ مه سیلگنا تلود .دنرادن یناهارمه و هنشابیم اهنت ناگ دازهاش میس نیا رب وال درب لاک تلطلس تخته رگید هد کبد دیما اب هک یتلاح رد هدرم و هدش ریپ سیلگنا تلود یرصتسم هب ام و تفر ار نامه هب ییازودس نامدود ینعی «ناتسناغفا میدق یتنطاس هداوناخ هدازهاش هک * تفر دنهاوخ ار هار نامه مه اه هراچیب نیا اذهل . دوش لباقم یرکشل اب دناون یم
 سس ی یو امنيت یارب هک یریدن نامه زا رگ یلو دنروخب تست هک یتروص رد دنیامن عفد ار دون یاهنمشد ات دنرذگب مه دوح ناج زا دوش مزال رگا و دنگنجب عاجش نامدرم لثم دیاب رما ودب زا ینعی .مدروآ لمع هب دندومن نا یلریشرم اب نم تفلاخم هب ناتسودنهتلود هک مزه دنروایب لمع هب ار یتامادقا نامه ؛میامنیم تحیصن مفالحا و میاهرسپ هب تروص نآ رد دنیامن یم ةداوناحخ یاهنمشد اب هناتسود تادهاعم تدوب دوحو اب سیلگنا نابصنم بحاص رگ | یلو «دوب دهاوخن شیوشت بابسا دنشابیم سیلگنا تلود تظافح و تیامح و تسارح تحت هک یصاخشا باب رد بلاطم نیا مامت هب رظن . دنوشب نم یاهرسپ تمحز بابسا هک دنهاوخن صلختسم دنشابیم اهنآ تسد رد الاح هک ار یصاخشا نآ زا کی چیه « دنشاب تباث وحش تادهاعم هب سیلگنا تلود رگا و دوب دهاوخ اهن] شهاوح و لیم فالخ هبیلکب رما نيا و ذش دهاوم ادیپ یمومع یگنح ال و اهرسپ و ناتسناغف اپ هک تسا نیمه طقف نتسکن دهع نیا ؛جیتن

 تفر دنهاوخ هار دامه :نتم رد »ٍِِِ



۱ 2۳۹ ۱ 

 و دنوش لسوتم یرگید تلود هب تقو نآ « دروخ دنهاوخن مه یتسکش هک مراودیما
 دهدب ددم اهنآ هب سیلگنا تلود یاه هدناشن تسد نیا تفلاخم هب دان تلود نآ

 .دتفین زگ ره قافتا هنوگ نیا هک میامنیم تلثسم دنوادح زا و مراودیما ًابق یلو
 نیا رد دناوتیم ییاناد صخش هک ییاج ات و دسریم نم لقع هک ییاج ات

 تلود دصاقم هک تسا حضاو یبوحن هب « دیامن طابنتسا ار ناتسناغفا هیت آ تالاح باب

 یوق تلود ار ناتسناغفا هک تسا نیا هب هتسب «ناتسودنه تنطلس یتمالس و سیلگنا

 وا و دنزادنین هداز یگنج چوق نآ یتنطاس 4 اونأح ءازحا نیب و دشاب هتشاد یلقتسم
 « دشابیم مفالحا و اهرسپ همان هجوت هب حاتحم هک یرگید بلطم .دنیامنن فیعض ار

 « دنشأبیم سور تلود تیامح تحت هک ار دوخ یاهنمشد زا رفن هس هک تسا نیا

 هچرگا « دشابیم یگرزب رطح بابسا رما نیمه طقف و دنشاب هتشاد رظن رد هشيمه
 مه و دشاب هدوب یلباقان رطخ تسا نکمم نامز تایضتقم بحوم هب مه رطح نیا
 هک تسا نیا تسا حضاو بوح هک یزیچ یلو «دنک ادیپ تیمها یلیخ دراد ناکما

 . دشابیم یرطحن هتبلا

 دنج نکل «تسا رایسب مزاس هیبنت ار دوحخ فالعنا درادیماو ارم هک یلیالد

 یتروص رد دنهاوخیم ءاه سیلگنا سکع هب اه سور میامنیم نایب ار اهنآ زا هرقف
 « دوشن هتشادرب لاتسودنه هب نتفر تهح هب اهنآ یاب شیپ زا یلکب ناتسناغفا هک

 تلود تهج هب فرط کی زا هچرگا اذهل . درک فیعض مه یلیح و دوشب هیزجت
 «دنراد هاگن طوبضم دوخ تسد رد ناتسناغفا تنطلس ءابقر هک دراد هفرص سیلگنا

 بلاغ یکی هدیگنج رگیدکی اب ات دنیامن اهر ار اهنآ هک تسا نیا رد اه سور ٌفرص
 .دنراد لیالد نیدنچ بلطم نیا تهج هب اه سور و ددرگ بولفم یرگید و

 روطب ناتسودنه هاررس رد ناتسناغفا هک تسا نیا ناشدوصقم هکنآ ًالوا
 ناخ یلع ریشریما اب اه سور هک ینامز رد هکنآ ًایناث و دشاب هدوبن لیاح یدس
 هدومن سیلگنا تلود اب مقاوم نیدنچ رد هک ار دوحخ تادهاعم مامت هدومن شزاس
 ًایوق دیاش و دیاب هکنانج ناتسناغفا رد اه سور زا سیلگنا تلود . دنتسکش «دندوب

 رد رگآ هک تسا نیا اه سور لای . دندومن مه فعض راهظا هدومنن تفلاخم ٌادج و
 «درکن تفرشیپ ناشتالایخ رگا و دارملااهبف دندروآ مهارف یتالاکشا ناتسناغفا

 . زا دعب بلطم نیا .دروآ دنهاوخن هنادجم تامادقا زگ ره لباقم رد سیلگنا تلود



۸ 
 .دش دهاوخ عفر تاجمانزور هرقف دنچ رد ای نانلراپ سلجم رد یرصتخم هرک اذم

 ناهارمه هک. تسا نیا «دومن تبظاوم باب نيا رد دیاب هک یرگید فیفا

 هب و دنتسه یلیخ زونه « دشابیم اه سور.تسد رد هک ناحت قاحسا ذَمحم راذرس

 درب دنهاوحخ شیپ زا ایآ تفگ ناوتیمن یلو «دنزادنیب ار هدسفم دنناوت یم یبوحن

 : ار ناخ قاحسا دمحم رادرس ناهارمه دنشابیم اج نآ رد هک نُم نارومأم . ریس ای

 هب هک دنتسناوتن زوته دنا هدروآ تسد هب ناتسودنه رد ار نارگید هک هزادنا نادب ۱

 تمالم هب ولو «دنیامن رارصا نيا رد رگا هک مراودیما یلو ؛دنیامن لیام دوخ فرط

 تارطاخم نیا ندوب اب دنچره . درب دنهاوخ شیپ زا ار راک نيا رحخآ دشاب مه

 قوف تامادقا هکنیا و دشابیمن گر زب نادنچ هرطاخم نیا هک دوزیم یضعب نامگ

 ۱ ..تشادنیموزل ما هدروآ لمع هب یریگ ولج تهج هب نم هک هداعلا

 ۱ مامت شردپ و ناخ قاحسا دمحم رادرس زا هک تسا حضاو یبزح هب نیا 5

 درادن شیاجنگ اجنیا رد دنشابیم رجزنم زونه و دندوب رفنتم ناتسناغفا نز و درم

 ریما زا هک مرادیم راهظا ارصتخم یلو ؛میامن دایپ احورشن ار رفنت نیا تاهج هک

 هب ار ناحخ یلع ریشریما و مردپ هکنیا تهح هب «ناخ قاحسا ردپ ناخ مظعا دمحم

 و اهیزیرنوخ همه نآ بابسا هدسفم نیا و دومنیم هدسفم و هتخادنا رگیدمه

 و وا هزادنا یب تایدعت ببس هب زین دندوب رفنتم دوب هدش ام هداوناخ رد تاعزانم

 تافص نیرتدب و دنتشاد رفنت وا زا رگید ٌةمیمذ تاداع نیدنچو وا ندوب رکسلا میاد

 ناغفا رفنت بابسا رگید یاهزیچ زا رتشیب یتأرج مک و دوب وا یتأرج مک وا هحیبق

 هک ییاهیرادرک دب نامه تهح هب طقف هن ناخ قاحسا رادرس وا رسپ زا . دشابیم اه

 هدومن تنایخ و یدهع دب نم اب هکنیا تهج هب زین هکلب « دنتشاد ترفن تشاد شردپ

 تسکش ارم رکاسع وا رکشل هکنیا زا دعب یتأرح مک و یرعشبال لامک اب و دوب
 هک هتشاذگ او دنتشاد یهارمه وا اب هک یصاخشا مامت و هدومن رارف دندوب هداد

 مزر لها ادبا هیلاراشم نیا رب هوالع . دسرب اهنآ هب وا یتأرح مک و فعض همدص

 مظن و درادن یاح ناتسناغفا رد دشابهتشادنیماظن رنه هک ینارمکح و دشاب یمن

 هب وا یراک هابتشا و تحلصم ءوس ةطساو هب و تسا هدوب وا نامرف تحت هک یرکشل

 نابصنم بحاص «ناتسکر ت رد مدوح هک اریز « دوبن وا فیرعت دندیگنح نم تفلاخم

 همه گنج رد هک دوب وا رسپ مدوب هدرک ررقم روک ذم رکشل رب ار شوهابیماظن



۱ 

 .دربب شیپ زا ار گنح تسناوت یمن زگ ره شردپ الاو . دوب وا راک

 وا مسا هک میامنیم نایب ًاحیضوت اذهل «دش یرکذ وا رسپ باب وطن وچ ۰ََّّ-ِِ
 رت دایز شنس لاس هد ًابیرقت نم یاهررسپ نیرتگ رزب زا و تسا ناح لیعامسا.رادرس

 درادن ناکما چیه یلو «یگنج تسا یدرم شردپ فالحرب هیلاراشم رگا . دشابیم

 لباک یلاها و نین یناوح ار هیلاراشم هک اریز « دسرب لباک تنطلس تخت هب هک

 هک یمدآ هب اهناغفا و دنا هدیدن ار وا زگ ره دوحخ رمع تدم رد و دنسانش یمن

 چیه ار وا هک یسک هب دسراهچ ات دنیامنیم دامتعا رتمک دنسانشیمن ار وا اصخش

 لوبق ًادبا دنسانشیمن ار وا هک یصخش تعاطا هک دنتسه یتلم نوج دنشاب هدیدن

 .تسا راک نیا زا منام اهنآ تعاجش و رورغ هک اریز «دومن دنهاوخن
 نآ و تسا مهارف وا رسپ و ناح قاحسا رادرس یارب مه یرگید لاکشا ۱

 هک یتروص رد و دنشابیم رود لباک زا تفاسم هار هس رادقم القا هک تسا نیا

 اهنآ زا نيا هطقن چیه رد مه هار نیب ردو دنوش لباک مزاع دوخ رکشل اب هاگ ره

 هب نم زا دعب سک ره اذهل تسا نکممریغ مه ینعم نیا هچرگا « دوشن یریگ ولج
 زا لبق و دیامن یفالت اهنآ اب هار نیب رد دناوتیم دیامن سولح لباک تنطلس تخت

 زایمرگ ییاریدپ دنیامن ممح دوخ رود ار مدرم زا یریثک تیعمج دنناوتب هکنآ

 نآ رد دشاب هارمه اهنآ + سود تلود زا یرکشل هگنآ ضرف رب یلو «دیامنب اهنآ

 مهارف سور و سیلگنا تلود نیب یگرزب گنج تسا حضاو بوع هکنانچ تروص

 هچرگا ؛دومن مهاوخ هرک اذم لصف نیا مود مسق رد باب نيا رد و دمآ دهاوخ

 یارب دنناوتب دراد ناکما رتمک شرسپ ای ناخ قاحسا تهح هب هک مراد نیقب ًالماک

 و مزاسیم هیبنت ار اهنآ مه زاب یلو « دنروایب مهارف یتمحز نم فالخا و اهرسپ
 سور تلود تیامح تحت رد هک ینانک نآ باب رد رم رییدت ٩ منگ یم تحیص

 تقد رظنهب رتشیب دنتسه سیلگنا تلود تیامح تحت هک یناسک هب تبسن دنشابی

 تخته تقی هکناهبدنک شوح ار دو لد دیابمرسپ یلو «دنشاب هتشاد روظم

 هکنيا ای . دشاب هدرکن ادیپ مه ار ماقم نیا تیلباق دنج ره دیسر دهاوخ لباک تنطلس

 هکنآ رگم دیامن یرادهاگن ار نآ تسناوت دهاوخ تنطلس تخت هب ندیسر زا دعب

 اب نم ریبدت و تحیصن زا دیاب هیلاراشم اذهل دشاب هتشاد ار نآ نتشاد هاگن تیلباق

 هک تشاد دهاوخ لاکشا یلیخ وا تهج هب الاو دیامن یوریپ تبظاومو تقو لامک



۲ 

 دنکب دیاب لوا هک یراک «دیامن یراذهاگن ای دروآ ت تسد هب ار لباک تنطلس تخت
 هب دامتعا هک دشابیم یناطلس و دراد یار تماقتسا هک تباث تلم هب هک يتسا نیا

 هئالث فاصوا نیا زا یکی زا هک ارچ ؛ دشابیم شک تمحز و دراد دوخ تیافک

 تارطاخم ضرعم رد هکلب تفر دهآوخ وا تسد زا تنطلس طقف هن دشاب رصاق همهم

 ردق نيا دیاب هیلاراشم هک تسین نیا مدوصقم .داتفا دهاوح مه نیا زا رتگ رزب
 دوح ناهاوخ ریح زا سک چیه اب ًادبا هک دشاب هتشاد دوحخ تیافک هب دامتعا
 و نیرواشم نیب نهد ضحم دیابن هک میوگ یم دیک أت یارب هکلب دننکن تروشم
 زا کی چیه ابا یلو «دهدن شوگ سگ ره فرح هب دیا .دشاب هدوب دوخ نیحصانآ

 . دیامنن لوبق ار اهنآ

 ۱ اب ادگ زا نز هچ و درم هچ سک ره تکلمم نیا رد هک دنادیم هیلاراشم
 دنشاب هتساوح هک یبلطم ره و باب ره رد ًامیقتسم هک دنشابیم زاجم رتالاب هبسک
 نورقم تسا هداد هک یعالطا رگا و زدنسیونب دوخ ناطلس هب هلسارم دنهدب یعالطا
 رد هچ هدنهد عالطا هب دراد هدیاف ایاعر زا یکی ای یتلود لاح هب و تسا تحص هب
 وا تروپار رگا و داد یبوع مامعنا دیاب دشابن ای دشاب مدختسم ناسوساج هرمز
 ار تروپار نيا هیلاراشم ایآ هک دوشیم هدروآ لمع هب یتاقیقحت دشاب هدوب فالحت

 ندوب صرغ تروص رد هدوب ضرغ هب للعم ای تسا هداد یهاوخ ریح یور زا
 . دنیامن یم تخس هیبنت هیلاراشم

 و نابصنم بحاص و رابرد یلاها و فارشا و نایعا یاهتروپار زا نم
 ملع دهدب یعالطا نم هب دشاب هتساوح هک تکلمم یایاعر زا سک ره و نسوساح
 تکلمم رد هک نم نیربخم هک ییاهتروپار زا نيا رب هوالع .میامنیم لیصحت ار دوخ

 بسک دنشابیم هیموی تالاح و تاقافتا بظاوم و دنناشریم نم هب دنشاب یم هجراح
 نم هب ناتسناغفا باب رد مه ار تاجمانزور صالح نیربخم نیا .میامنیم عالطا
 رد ار دوح یار هدرک روصت اهنآ رد و هدومنممج ار بلاطم نیا مامت دنناسر یم

 .منک یمن لمع یسک تروپار اي تحلصم هب ادبا و مرادیم میقتسم باب کی

 اب ار وا وا نارواشم هک دنپامن یوریپ ناحخ یلع ریش ریما رسپ زا دیابن میاهرسپ

 ثعاب رما نیا | و دندومن شرایسب تالاکشا راچد هتخادنا گنج هب مه سیلگنا تلود

 هک ارج « دنیامن یوریپ دیابن مه ناخ بوقعی فیعض رییدت زا و دیدرگ وا یبارخ
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 و هدعو نانج « دیامن دونشوحخ دوح زاار اه سیلگنا هکنیا لایح هب هیلاراشم

 تسا نیا اهنآ زا یکی. .دوب وا هوق زا جراخ اهنآ ءازحا هک داد نا هب تازایتما

 ندش هتشک زا ار وا تسناوتن هدومن توعد لباک هب ار یرانک ویک یئولرس هک

 تلود و تفر وا تسد زا مه تنطلس تخت هابتسا نیا تهح هب اذهل .دنک یرادهاگن

 همدص نپا زایمسق دندوب هدومن دامتعا «فیعض نارمکح نیا لوق هب هک مه سیلگنا

 .دنیامن یوریپ دیابن مه ناخ مظعا دمحم میومع رییدت زا میاهرسپ و دندش لمحتمار

 و تکلمم ؛يمظن یاهراک رد یهجوت یب و یتسرپ نطو تریغ مدع ببس هب هیلاراشم
 دعب یهام دج فرظ رد «هحیبق لامعا هب دایتعا و تارکسم برش هب یمیاد لاغتشا زا

 . .تفر نوریب وا تسد زا تکلمم و تنطلس مدیناشن تنطلس تخت هب ار وا هکنیا زا

 یاهنارمکح هک یروط نامه هب دنک راتفر اهمسق نیمه هب رگا مه نم رسپ
 یرگید بلطم کی . دروخ دهاوخ همدص « دنا هدروخ همدص ناتسناغفا قوف هروک ذم

 رب هوالع هک تسا نیا نآ و میامن نایب دیاب مرسپ تهج هب تحیصن روطب مه ار

 دوح یعالطا و ملع ندومن دایز یارب ینیعم تقو دیاب دوح ؛یموي یتموکح فیلاکت
 هدومن راتفر هریط و نیمه هب دوخ رمع تدم مامت فرظ رد نم هکنانچ . دشاب هتشاد

 یتقو اهبش ینعب «ما هتشاد لومعم نم هک تسا نامه راک نیا تهح هب هقیرط نیرتهب .ما

 ار یناوخ باتک بش ره دیاب «دوشب یراک لمحتم دناوتن و دوش هتسخ رایسب هک
 تالاح و ار هجراخ کلامم یایفارغج و خیراوت بتک هک دشاب هتشاد رضاح

 وا تهج هب تکلمم ای تلم زایتما هظحالم نودب ار گ رزب صاخشا و مظعم نیطالس
 هیلاح لود مامت ناد یسایس صاخشا هک ییاه هلواقم و اه هطقن نینجمه و دناوخب

 هب قلعتم هک یتاج همانزور هصالحخ و تاج هلواقم مامت زین و دنا هتشون اي دنا هدومن
 نانمشد اب ای ناتسود اب اهنآ ای ناتسناغفا هک یللم ای تایالو هب طوبرم ای ناتسناغفا

 زا یلصف ره رد هچرگا ؛دیامن روغ اهنآ رد و دنناوخب وا یارب «دنراد یگتسب اهنآ
 مه زاب ما هتشون مفالحا و اهرسپ تهج هب یلمعلاروتسد ای یتحیصن باتک نیا لوصف

 و ییامنهار یارب ار قوف بلاطم اذهل دراد تیمها یلیح رما نیا مدرک لایخ نوچ

 .متشاد روک ذم دنیامن راتفر دیاب رارق نآ زا هک یلوصا ساسا

 و هیمظن یاهراک ینعی «دومن مهاوخ تبحص یرگید بلطم باب رد لاحلا
 نیا ات دیامن یقرت ًامکحتسم یلو «ًاجردتم دیاب مضو نيا و ناتسناغفا یتموکح
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 هچ رگ | «ما هداهن ار ینوناق تلود داینب نم « دشاب هدوب یئارالا هقفتم یوق تنطلسا

 لکش هب دشاب تلم ءالک و سلجم ءاوآ قافتا رب ینبم هک یتلود هاگگهن زونه

 یلود ریاس ةفلتخم ع اضوا هک تسا مزال ار ینارمکح ره .تسا هدماین رد یحیحص

 رد و دیامن هظحالم و دشاب هتشاد:رظن رد هشیمه دنراد هددعتم کلامم رد هک ار

 ار یتموکح ٌةقيرط نیرتهب هکلب « دیامن هلجع دیابن دوحن راکفا حاتنتسا و یأر تابثا

 دوحخ تکلمم تالاح و نامز تایضتقم بحوم هب ار نآ و دنک ءارحا ًاحردتم

 «برع گر زب نتقم هک تسا نآ یتنطلس لوصا نیرتهب نم داقتعا هب . دنیامن حالصا

 روک ذم لوصا .تسا هداهن ار نآ ناییب «هیلع همالس و لا تاولص ام ربمغیپ ترضح

 « دنا هدوب هقرف ود هب مسقنم نآ ناکر ا و تسا هدوب یعامتحا تلود مضو رب ینبم

 ءارجا یروهمج تلود لوصا بحوم هبار یتلود یاهراک و راصنا و رحاهم ینعی

 و دیامن ار دوخ یأر راهظا تسناوتیم یتلود ءازجا زا یرفن کی ره و دند ومنیم

 . دندرک یم فرط نامه هب یوریپ دوب رتظیب ناش یأر هک فرط ره

 هداد رارق «مزاسب ینوناق تلودار ناتسناغفا هکنیا یارب ار لیذ بیترت نم

 ددومن هیهت باب رد ات دنوشیم رضاح نم سلجم و رابرد هب هک ییاه هدنیامن ما

 مسق هس زا بک رم « دنیامن تروشم نم اب یتلود تاروما ریاس و هیبرح تاودا

 و (یتلم یالک و ) نیناوخ و (یتنطلس هفباط) اهرادرس ینعی . دنشابیم صاخشا
 . نذا هب رابرد یثوروم قاقحتسا یور زا اهنیا زا لوا مسق .( یبهذم یاسژر) اهالم
 قیرط و دنوشیم بختنم تکلمم ءاسور زا مود مسق . دنیامنیم سولح ناطلس

 باختنا لحم نآ یلاها زا ار رفن کی هبصق ای هیرق ره رد :تسا مضو نیا هب باختنا

 .تسین مزال اجنیا رد نآ حیرشت هک دشاب تالامک یضعب یاراد دیاب هک دننک یم

 دنمانیم بابراای کلم ار وا و دنیامنیم باختنا هبصق ای هیرق نآ هنکس ار هیلاراشم

 «دنزاسیم بختنم ناشدوح نیب زاار یرگید رفن کی « اه بابرا ای اه کلم نیا و
 هدوب رن لباق یتیصخش و رتشیب شذوفن دوحخ ریاشع و لاحم رد صخش نیا دیاب یلو

 . دنناوخ یم ( هدرک رس ینعی) ناح ار وا و دشاب

 نیا باختنا باب رد نکل دشابیم نیناوخ زا بک رم ام نائوعبم سلجم

 رد یهاوخریخ و تینأش و تقایل یور زا ناطلس یأر هب هتسب اهنآ ءاضما نیناوحت

 بصنم یارب ار اهنآ باختنا یگتسیاشاهنآ یدادحا و ءابآ تامدح اب اهنآ تامدح
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هک دوشیم هظحالم مه بلطم نیا «بلاطم نیا رب هوالع ؛ دیامنیم لیدعت یلاع
 صخش 

 موس مسق . دنشاب هدومن باختنا مد رگومع ار روک ذم
 ینعی) مولع ناخ زا بک رم

رجا ینعی) اه یتفم و (ع رش ماکح ینعی) تاضق ریاس و (یبهذم سیئر
 ءا

 .دنشابیم ام یبهذم یاسژر اهالم نيا .دنشابیم اهالم و (یعرش نیناوق ناگ دننک

 تلزنم هیعرش تارادا تمدحخ و تکلمم نیناوق و هینید مولع لیصحت زا تغارف زا دعب

 ۱ .دنیامنیم لصاح ار اروش سلجم سولح

 هک دناهدرکن لصاح تیبرت ای تقایل ردق نیا زونه ینوناق تعامح نیا ۱

 اهنآ هب یتلود نیناوق ای هحیال عضو تهج هب همان رایتحا هک دنشاب هتشاد ار نیا تیلباق

 .دش دهاوع هداد اهنآ هب تارایتحا هنوگ نيا دیاش نامز رورم هب یلو دوش هداد

 دنهاوخ لمحتم دون یاقبا تهج هب ار یتموکح یاهراک ناتسناغفا یلاما احردتم

خ یلکب هک میامنیم املا ادح دوخ فالحنا و رسپ هب نکل . دس
 تسد هجیزاب ار دو

ن تهج هب یلماک رایتحا و دنهدن رارق ینوناق تلود ءالب و نیا
 دوخ یارب هشیمه مظ

 هلخادم قح هکنيا نودپ دنرادهاگن تسد رد ار رکشل مامز و دنشاب هتشاد صوصخم

 هب مه ار یرگید رایتخا نیا رب هوالع و دنیامن لوبق ار دوخ ینوناق نارواشم نیا

 رد هک ار ینیناوق هحیال ای ریبادت و تاحالطصا «دنناوتب ات دنراد هاگن دوحخ تهح

نيا هک یمسا ره هب ؛ناملراپ ای رابرد رد اي سلحم
 لوبف و اضما « دننا وخب ر تعامج 

 . دنیامن لطاب دنشاب هدومن

 دنیامن عیاش هلجع نیا هب ار هزات تاحالصا هنوگ چیه دیابن مفالحا و اهرسپ

ب هد دیاپ و دنزیخرب دو نارمکح تفلاخم هبمدرم هک
 سود عفو هتش

 هک هزادنا نامه هب ًاحردتم ار هی مامت یاب« دنیامن ءارجا ناتسگنرف مولعلاراد

 و تازایتما ات دنراد لومعم دنریگ یم سنا هدیدج تاعارتحا نیا هب مدرم

 و رسپ . .دننکن عیاض «تسا هدش عوجر اهنآ هب هک ار یتاحالطصا
 باب رد مفالخا

 دیاش هک دوخ رابرد یلاها تحلصم هب مادقا ای هجراخ تلود تحلصم هب ندومن مادقا

 ار هناک ریز و هنالقاع تحیصن هشیمه دیاب ؛ دشاب هتفیرف توشرب ار اهنآ هجاخ تلود

 . . :دناهتفگ هکنانچ . دنشاب هتشاد رظن دم رد «تسا هدومن دوحخ رعش رد رعاش هک

 تشادنپرب هسیک قلح همه هک تشاد دهاوخ هسیک هب رز یک ریز
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 لود تایطخت زا مفالحخاو اهرسپ یارب ناتسناغفا تخت و جات هکنیا تهج هب
 رد دیاب « دنامب ظوفحم تکلمم دوح نایغای و ناتسناغفا تنطلس نایعدم و هجراحن
 لحم رد صوصح نیا رد هجرگ |. دنشاب هتشاد یمات هحوت «تکلممیماظن بیترت باب

 تیمها لامک هک ار یبلاطم هرقف دنچ اجنیا رد یلو ما هدرک تبحص مه یرگید
 حلسم دیاب ناتسناغفا رکشل امت .مرادیم راهظا دوخ نیشناج هظحالم تهج هب دراد
 تهج هب یگنج صاخشا نویلیم کی. دنشاب بوغرم و زاتمم هدیدج ةحلسا هب
 نیا نتشاد اب. دنک یم تیافک بوح هجراح لود تایطخت زا ناتسناغفا تظفاحم
 و : دشاب هتشاد همهاو ایند لود نیرت مظعم زا رگید دیابن ناتسناغفا یگنج درم دادعت
 هک تسا نیا مشابیم یعاس نآ ءارجا رد نم هک ییاهبیترت بلطم نیا لوصح یارب
 ره و هلولگ ددع دصناپ دیاب یبوغرم دیدج پوت ره گنج نامز کرادت یارب
 نیا . دشاب ایهم دیاب گنشف ددع رازه جنپ «ینیترام یرنه و یراد هنیزحخ گنفت
 ۱ .تسا یفاک هاپس نویلیم کی تهج هب هناخروق و هحلسا رادقم

 رکشل رفن رازه دصیس ینعی .ما هدومن مسقنم مسق ود هب ار هاپس نیا

 دیاب فیدر رکشل نيا یلو «فیدر و بلطواد رکشل زفن رازه دصتفه و یماظن
 تهح هب هقوذآ «هیبرح تاودا رب هوالع . دنشاب هدومن قشم و هدش تیبرت بوح
 تکلمم دوخ یاهرابنا رد « دیامنب ار اهنآ هلاسهس تیافک هک روبزم رکشل ک اروخ
 ریاس و رطاق و وبای و بساو رتش و لیف زین و دشاب رضاح موزل تروص رد
 تسد رد «ناتسناغفا دوحخ رد رکشل ترورض عفد یارب زا «شک راب تاناویح

 رثکا تهج هب تقیقح رد و « دشابیم رضاح یتلود شک راب یاهلام و اه شک هیارک
 ؛طقن هب هطقن زا دوحخ رک اسع نداد تک رح یارب هک تسا لکشم یلیح همظعم لود
 لاکشا نی اعاو و دنشاب هتشاد دوخ تیافک ردقب ار لقن و لمح بابسا مامت رگید
 «تسا رتشیپ یلیخ رکشل ندومن حلسم ای گنج یارب مدآ ندومن رطاخ هب هیسنلاب
 و حازملا حیحص و یوق نامدرم نادچ اه ناغفا هک ار یادحخ منک یم دمح یلو

 رد دنور الاب دنناوتیم بسا یدنت هب دوخ تکلمم یاههوک رب هک دنتسه ییاناوت
 هتشاد شود هب مه ار دوخ هزور دنچ کاروح و رداچ و گنشف و گنفت هک یتلاح
 مزال یدایز تیعمج تهج هب شک راب تاناویح زا یدودعم یلیح دادعت اذهل « دنشاب
 .تسا
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 نویلیم کی زا سیلگنا زابرس رازه اهدص هک تسا قارغا زا یلاچهیما نیا
 و هقوذآ ماسقا هک ارج «دنراد مزال شک راب تاناویح رتشیب «ناغفا رکشل

 صاخشا یضمب ات دنراد مزال ار شیارآ بابسا ریاس و هریغ و تانومیل و تابورشم

 «دراد مزال هناهاش یتح ار بابسا سیلگنا زابرس هجرگ ا «تفگ دنهاوخ ریگ هتکن

 تقفاوم لامک ریگ هتکن صاخشا نيا اب نم یلب . دشابیم مه یبوخ یگنح مدآ یلو

 اجنیا رد یلو ؛عا هدیدنسپ یلیح ار وا تانسحم و سیلگنا زابرس هک اریز مراد ار
 رکاسع یصخش تانسحم باب رد هن دشابیم شک راب یاهلام باب رد ثحب طقف

 . دراد مزال لوپ رکشل نویلیم کی تهج هب هریغ و هقوذآ و هحلسا نيا ُهیهت .سیلگنا
  «مییامنیم دایز ناتسناغفا تلود لحد دایدزا رادقم هب ار دوخ رکشل دادعت اذهل
 هتشاد نایب ًالبق هکنانچ دهدیم بحاوم اهنآ هب تلود هک یماظن رکشل تهج هب هجرگا

 یرادهاگن هیهت دیاب تلود هنازخ یلو « دشابیمن مزال رفن رازه دصیس زا رتشیپب ما

 ردق نیا دیاش هک یگنج تهج هب لاس ود یارب القا ار یگنح صاخشا نویلیم کی
 رد ار ریثک دادعت نیا هک مییآ رب نآ ددصرد هکنآ زا لبق.. دشاب هتشاد دشکب لوط

 ات میشاب هتشاد هنازح رد یفاک یفلبم هک ...سب نیمه مییامن رضاح گنح نادیم

  دشاب یم گنج نادیم رد هک یرکشل یارب هناخروق ةیهت تهح هب ار تاجناحخراک

 و نهآ هک تسا مزال زین و درادهاگن ریاد دوشیم مزال هک هیبرح تاودا ریاس

 دوش لیصحت تیافک ردقب ناتسناغفا دوح نداعم زا گنس لاغذ و سمو برس

 هک تسا هدومن تفرشیب هحرد نیا ات مشابیم و هدوب اهنآ لوغشم هک یتابیترن
 .میامن رضاح گنح نادیم رد ار یگنح صاخشا دادعت نیا هزوترما مناوت یم

 ردقب یگنح صاخشا دادعت یلو ؛دشابیمن دایز یماظن رکشل هجرگا

 دوخ زا ریشمش و هناخروق و گنفت و پوت هیهت مناوتیم زین و دشابیم تیافک

 کارو تهج هب هّلغ هریخذ زین و میامنب قوف هروک ذم رک اسع تهح هب ناتسناغفا
 یکی تسا مزال زیچ ود یلو ؛تسا رفاو تکلمم دوخ رد شک راب تاناویح و اهنآ
 رازه دصیس ردقب ما هدومن نیعم هکنانچ ار نآ یاهبصنم بحاص ویماظن رکشل هکنآ
 زا نکل « دشکب لوط نامز راک نیا تهج هب هک مسرتیم یلو « دومن رضاح دیاب رفن
 اب یتیعر تلاح هب دراوم نیدنچ رد اه ناغفا هک اریز «تشاد شیوشت دیابن تباب نیا
 هک .دنا هتخاس رهاظ «هدیگنج ایند یاهزابرس نیرت مظنم و نیرت عاجش و نیرتزاتمم
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 یلیخ و مزال هک یاهدمع زیچ یلو ؛ دنشابیم یعاجش و یهاپس نامدرم ًاترطف اهنآ
 نامز زد هک منک یم دمح ار یاد هچرگا «تسا هنازخ رد لوپ ندوب گا مزال مه |

 هک تسا هدوبن دقن لوپ ردق نیا تقو چیه ناتسناغفا هنازحخ رد قباس ءارما ینارمکح

 .تسا هدیسرن مهاوح یم نم هک یا هزادنا هب زونه نکل . دشابیم لاح نامز رد

 : یاهرهش رد رکشل ةهفولع و هقوذآ هریخذ تهج هب هک ییاهرابنا باب رد
 نم زا هک میامنیم تحیصن مفالخاو رسپ هب ما هدومن انب ناتسناغفا یانتعم و گر زب

 هلغ و درادهاگن رپ هلغ زا هدومن دیدجت هلاس ره ار اهرابنا نيا هریخذ هدومن یوریپ

 ار هیقب و دنهدب رکشل بحاوم ضوع هب رگید یاهاح زا رت نازرا تمیق هب ار هنهک

 دنیامن هریعذ تسا هدش جرحن هک هلغ یاج هبهدیرحن هزات وج و مدنگ و هتخورف مه

 یاهلام ریاس و اهوبای و اهبسا تهج هب اهرادولح ًامومع دنشورفیم هک ار هلغ و

 ۱ هک دنهدب شوگ برجمان صاخشا فرح هب دیابن مفالخا و مرسپ . دنرخیم شک راب

 . .راورحخ رازه نیدنچ و شک راب یوبای رازه تشه و لهچ هک نم ریبدت نيا زا اهنیا

  تلود دیاب ارج دنیوگ یم صاخشا نيا . دنیامنیم یریگ هتکن مراد رضاح هّلغ

 یاهلام میناوت یم. ام موزل تروص رد . دوشب شک راب یاهلام همه نیا حراخم لمحتم
 هتکن صاخشا نيا .مييامنب هیارک اي هدومن غ ایتبا یناسآ هب تکلمم دوح زا ار روک ذم

 هک دراد راک و لایخ ردق نآ صخش تقو یگدت رد هک دننک یمن لای ریگ

 هشيمه راک هب مادقا تهج هب زیچ همه هب دیاب دزادرپب تاروما نیا همه هب دناوت یمن

 عقاوم رثکا و دوشیم میاض دایز تقو دوش هدید هیهت دعب رگا و دشاب هدوب رضاح

 راک لوفشم هشیمه شک راب یاهلام مامت نیا رب هوالع و دور یم تسد زا زیزع

 دیاع ردق نامه مه تلود ٌةنازخ هب دوشیم اهنآ جراخم هک ردق نامه و دنشابیم

 هدوب لاحشوخ رکشل دایز دادعت ندید زا طقف دیابن مفالعاو میاهرسپ و دوش یم

 رطاح رد هشیمه دناب هک یبلطم نیرت هبانتعم هک دنشاب هتشاد رظن رد هشیمه . دنشاب

 .دنشاب هتشاد دونشوخ و مرگلد ار رکشل هک تسا نیا هدشاب اهنآ

 هک تشا رتهب « دشاب هتشاد رطاخ هدرزآ و ریاغم یرکشل هکنیا زا صخش

 و لاحشوح هنوگچ دیاب ار رکشل هک رما نیا نتفایرد . دشاب هتشادن رکشل چیه

 نیا.تسا نیعم هک یزیچ یلو «تسا اهنآ هاشداپ دوخ مهف هوق هب هتسب «تشاد مرگلد

 ریما .داد دیاب ًابترم ار اهنآ بجاوم و دومن مدختسم ًافنع دیابن ار رکشل هک تسا
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 ابترم مه ار اهنآ بحاوم و تفرگ یم فنع هب ار رکشل هک ناخ یلع ریش

 ولج رد اهنآ و تشاد یرطاح هدرزآ یلیخ رکشل تکلمم مامت رهپتدنادرپ یمن

 یگ داتسیا مه ناتسناغفا یایاعر ردق هب دندمآ یم لباک فرط هب هک سیلگنا رکشل "

 رد ناتسناغفا نیطالس راک هک تسا هدوب رکشل یگتسکش لد نیمه بس هب . دندرکن

 تسا هدوبن ندیگنج هب لیام رکشل هک ارج ؛تسا هدش هفرط کی « دحاو گنج کی

 رظتنم بارطضا لامک اب یرکشل نینچ . دنا هدومن مدختسم افنع ار اهنآ هکنآز ای

 رارف فارطا هب دنیامنب یگنح هکنیا نودب تقو نآ رد و دنشاب یم نمشد ندیسر

 تسا هدومن گنج هب روبجم ناشلیم فالخرب ار اهنآ هک ار موخ هاشداپ ات دنیامنیم

 . دنسرب دوح یوزرآ هب دوخ و هدومن بارح

 ره دیاب ار اهنآ بجاوم و تحادرپ ًابترم دیاب ار رکشل ما هتفگ ًالبق هکنانچ

 هب تاورب تسا هدوب مسر قباس نامز رد هکنانج و دنهدب تلود ٌهنازح زا دقن هام

 رطاح هک یزابرس . دنیامن لوصو دنورب ناشدوحن هک داد اهن هب دیابن تایلام هلاوح

 ار دوح هجوت مامت دناوتیمن دشاب شوشم شلایع تاجارحا و بجاوم باب رد وا

 یایاقب هتفر تایالو فارطا هب زابرس رگ ا و دیامنب دو یماظن فیلاکت فورصم

 دیاب هک وا ضوع هب سپ «یامن لوصو دوح ُهناهام بحاوم ضوع هب ار یتایلام

 .: دیوگ یم همح رلا هیلع یدعس هکنانچ . دنگنجب
 غیت هب ندرب تسد شدیآ غیرد غیرد یهاپس زا رز دنراد وچ

 راگ زور زا دشاب یهت شتسد هک رازراک فص رد دنک یدرمهج

 صاخشا ار اهزابرس بولقلا بوبحم ریلد و عاجش یاهبصن بحاص

 ار اهنآ و دنیامنیم تیبرت بوح ار اهنآ گنج تهج هب و دزاسیم ریلد یگنح

 رما تحت بوح یابهزابرس زا یدودعم و دننک یم ناشدوح فیلاکت هب بغار

 . رعاش هکنانج . دنرب شیپ زا دنناوتیم زیمآ تفگش یاهراک  ریلد یاهصنت تحاص

 5 ۱ :دیوگ یم

 رازه دص هّلک دندرب مهب زازراک رد هدنرد گرگ یکی

 ِ_ث : دیوگ یم یسودرف زین و ۱

 رازه دص زا هب یگنح درمیکی راک هب دیاین رکشل یهاپس

 اهنآ یقرت و مظن تهج هب ویماظن یاهبصنم بحاص ندومن باختنا تهج هب
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 لباق و دمتعم یگنح صاخشا دیاب یماظن یاهبصنم بحاص مامت درک تقد دیاب یلیح

 مه بیجن یاه هداوناح زا دشاب نکمم رگا و دنشاب هدوب تلود رادافولدنمتریغ و
 دیاب یقرت هکلب « دوش هداد تمدحخ نامز مدقت یور زا یقرت هک مدنسپ یمن نم . دنشاب

 تسرد و گنح تقو رد مظن و تعاجش و تامدخ و تیلباق و ناحتما هب هتسب
 نیا دیاب ناشفصو نیرتمک اهنآ تفص نیرتشیب . دشاب هدوب اهنآ یرادافو و یرادرک
 یرحخآ تفص نیا نم لایح هب . دنشاب بولقلا بوبحم دوخ یاهزابرس دزن هک دشاب
 نف مولع یماظن نابصنم بحاص مامت دشاب یم بصنم بحاص تافص همه نیرتانتعم
 یسیلگنا نابز زا مه زونه و تسا هدش همجرت یسراف هب هک یبتک زا ار گنج هدیدج
 باب نيا رد ارم تحیصن زگ ره دیابن مفالخا و اهرسپ .دنزومایب دیاب دوش یم همجرت
 ةیاسمه لود زا یکی رگ ا «اریماظن یاهبصنم بحاص ًادبا هک دننکب شومارف

 ۱ . دننکن لوبق دهدب دهاوخب اهنآ هب ناتسناغفا
 میلعت یسیلگنایماظن نف ار ناتسناغفا رک اسع هکنیا ٌهناهب هب هیاسمه تلود

 هداد لمعلاروتسد زین ار اهنآ دیاش هداتسرف ار دوخ رکشل یاهبصنم بحاص « دنک
 یلیلق نامز رد مراودیما دنشاب روک ذم تلود دصاقم تفرشیپ هجوتم هک دشاب
 دنیامن طابنتسا دنناوتب ات دنیامن لیصحت مهف و ملع ردق نیا «ناتسناغفا دوخ نامدرم
 مسق نامه هب اهنآ تقو نآ «تسا اهنآ دوحخ دصاقم نيع هب اهنآ تلود دصاقم هک
 دیاش تقو نآ . دنشابیم رگید للم رثک | یلاها هکنآ لثم . دش دنهاوخ تسرپ نطو
 زا شیب ناتسگنرف للم زا هتفر هجراع هب دوخ تکلمم زا هک تشاد دهاوخن بیع
 اهنآ ابهک یصاخشا دیاش الاح نوچ .دنزومایب تسا حالص هب نورقم الاح هچنآ

 اهنآ هک یتقو .دننازیگنارب اهنآ نطوو تلود تفلاخم هب ار اهنآ دنیامنب ترشاعم
 . تسا ینامز ام تهج هب تقو نآ دنتسناد دوخ یصخش نانمشد ار دوخ نطو نانمشد

 رتشیب ار گنج نونف ات میتسرفب ناتسگنرف هب ار ناوحپ یاهبصنم بحاص دیاب هک
 . دنیامن لیصحت

 ار دوخ ع ون یاهبصنم بحاص ریاس دنناوتیم اهنآ نطو هب تدواعم زا دعب
 مامت القا هک نیمه هب میشاب عناق دیاب ًاتلاحع دنزومایب دنا هتخومآ ناشدوح هجنآ

 هکنیا و دنگنجب دیاب مسق هچ هب دوخ تکلمم یاههوک رد هک دننادیم ام نطو یلاها
 - هدش همجرت یسراف رد بلاطم لیبق نیمه زا ویماظن قشم ةمزال بتک نآ رب هءالع
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 و ءدوب لیصحت لوغشم مه زا دنا هدومن لیصحت الماک ار بتک نیا اه ناغفا و تسا

 ۱ .دنیامتیم ارت ملع لیصحت
 دنتشادن هدومزآ یاهبصنم بحاص و دوح یاهگنفت نم نطو یلاها هک یمایا

 هدیگنح هناعاحش سیلگنا رکاسعاب دندوب نیما یایاعر طقف و دندوب هدرکن قشم و

 هدیدح هحلسا نیرتهب الاح دندش .یند لود رياس دیجمت لحم زین و اهنآ دیجمت لحم

 اب رگا ؛ دوحن تاناتسهوک رد دنناوتیم نم یاه لارنح یگ درک رس هب و دنراد

 هعلاطم دنگنجب رکشل نیرتهب زا دوخ یواسم دادعت اب دنناوتن دوخ ربارب ود دادعت

 رفن تشه طقف نم دابآ دیس گنج رد هک دنشابیم قوبسمیماظن خیراوت ناگ دننک

 ار ناخ یلع ریش ریما رکشل رازه داتفه اهنیا و ما هتشاد دوحخ لامرف تحت یهاپس

 نیا و دندومن رارف هتشاذگ ار دوخ بابسا ریاس و نیلوتقم هک دنداد تسکش نانج

 ریما تسد رد هک ار مردپ هدیناسر رحآ هب ار ناخ یلعریشریما تموکح تسکتش

 ۱ : دیوگ یم یدعس . دیناشن لباک تخت هب دوب ریسا ناح یلع ریش

 تخس جنپزادشابرسپ یا تحخرد تحرد ناطلس و دنچن وچ تیعر
 هک تسا نيا مراذگب مفالعا و اهرسپ تهج هب دیاب هک یرگید تحیصن

 مفالحخا و اهرسپ اذهل . دشابیم ایاعر تسد رد رتشیب نآ ماود و تلود ره دوحو

 .دنشاب یعاس دوح یایاعر تیهافر و یشوخ و یگ دوسآ تهج هب بش و زور دیاب
 دنشاب هدوسآ ایاعر رگ ا .تسا لومتم تکلمم « دنشاب لومتم تکلمم یلاها رگا

 ءارزو و ناد یسایس صاخشا دنشاب لقاع و ملع اب ایاعر رگا .تسا هدوسآ تلود

 . و دنوشیم بختنم ایاعر دوخ زا نوچ دنربیم هار هب ار تلود هنیمس هک تنطلس

 رد ام یایاعر تیبرت اذهل .دوب دنهاوخ رت هتسیاش دنشابیم مدرم تالایح هدنیامن
 دناوت یمن ًادبا ناتسناغفا مه هیتآ نامز رد دشابیم ییانتعم رایسب بلطم هیتآ نامر

 لافطا نوچ « دنوشب تیبرت مه نآ یاه نز هکنآ رگم: دیامن یقرت احیحص و الماک

 رد هک مه یدیاقع و بلاطم و دنزومآ یم اهردام زا ار دوح ییادتبا قبس نیلوا

 دنامیم اهنآ عیابط و تاداع رد رمعلا مادام نآ رثا «دوشیم بسک تیلوفط نامز

 هب و دنریگ یم ارف رتمکحم دنیامنب اهدعب هک یتیبرت زا ار اهنآ رطاح یاه هشير و
 رد هک اه ز تسا هدومرف رما ام ربمغیپ هک تسا هدوب هنالقاع ریبدت نیمه تهح

 هب دیاب دنور یمن دوریب هناخ زا دوخ یاهرهوش هزاجا و ندا لودب تروص چیه
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 .دنورب نوری هناخ زا هک دنشاب زاجم لیصحت ینعی بلطم تهج
 صاخشا دنشاب هدش تیبرت اهنز مومع و اهنآ یاهلایع و مدرم مومع ها

 و رتهب اهنآ لقعت ًانيقي دنیامنیم بختنم ناشدوخ نیب زا مدرم هک یناد یسایس
 یطن یاهراک دنناوتیم رتهب و تسا رتدیفم ناشیاه تحلصم و رتدایز ناشملع

 ندمتم ریغ مدرم یارب هندمتم هدش تیبرت تلود هک ارچ «دنیامن ءارجا ار یتلود
 و تخس دیدش نیناوق اب طقف مدمتم ریغ یشحو صاخشا نیا ربو دشاب یمن بسانم

 اب للم تهج هب یشحو ندمتم ریغ لود نینچمه و درک ینارمکح ناوت یم یماظن هوق
 هک درم نآ بسانم ریغ ع اضوا هنوگ نیا ةجیتن . دشابیم بسانمان یلکب ندمتمو ملع
 و داتفا قافتا لوا لراش تهج هب ناتسلگنا رد هکنانچ .تفر دهاوح داب هب هاشداپرس
 حیضوت یارب ًالثم اجنیا رد هک دسریم مرطاخ هب ینیریش تیاکح بلطم نیا زا
 نآ یایاعر هک دشاب صاخشا مسق نامه زا یاب تلود مرادیم روک ذم دوحخ تانابپ
 . دشابیم

 یدایز ناراب خیرات نالف رد هک داد عالطا هاشداپ هبیمجنم «یتلود کی رد
 .دوشیم هناوید و لیاز نآ لقع دماشایب ار ناراب نآ بآ سک ره و دمآ دهاوح

 شدوح لامعتسا تهج هب ار بآ ضوح دنچ درک رما دو یاهرک ون هب هاشداپ سپ
 زا دعب و ددرگن طولخم میدق بوخ بآ نآ اب یگناوید بآ ات دنشوپپ وا ءارزو و
 هناخدور بآ هک دندش دبال دنتشادنب بآ یاهضوح هک ییایاعر «دمآ ناراب هک نآ

 و دندش هناوید اهنآ هک دش نیا شا هرمث و دنیامن شطع مفد هدروح ار اهرهن و اه

 ۱ یزیجره و دندومنیم در دوب یگرزب تبیصم دمآ تسد هب راک نیا زا هک یجیاتن

 فالعن مدرم هتفای لبلخ رطاح هب دندرک یم ای دنتفگ یم ءارزو و هاشداپ هک ار

 نکمم زگ ره نم تهج هب هک تفگ دوح ءارزو هب هاشداپ دنتفریذپ یمن و تشذگ یم
 لومعم اهنآ یاروش سلجم طسوت هب مدرم لیم فالحرب ار ینوناق چیه هک تسین
 اه هناوید ریاس اب ار دوخ و ميماشايب بآ نآ زا مه ام هک تسا بو اذهل ,میامن

 التبم یگناوید نامه هب مه ءارزو و هاشداپ و دندرک ار راک نيا و «مییامن یواسم
 اذهل . دیامن ماود دایز تسناوتیمن « دندوب هناوید نآ یازجا مامت هک یعلود . دندش
 اجنآ زا ار اههناوید و دندیدرگ فرصتم ار اهنآ تکلمم هدمآ اهنآ یاه هیاسمه
 .دندرک جارعا
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 ینیناوق و تلادع هب هتسب ایاعر تیهافر و یگدوسآ و یلاحشوح رتشیب
 و دنشابیم یواسم ادگ و هاشداپ «نوناق رد .تسا لومعم تکلمگد هک تسا

 نامز رد .دنیامن یوریپ دیابن دنا هتشاذگ قباش یارما هک یقشمرس زا میاهرسپ

 و تشاد ینوناق دوح زا یا هدرک رس ره و بصنم بحاص ره اهنآ ینارمکح

 ما هتسناوتن زونه هکنيا زا مراد فارتعا هتبلا .تشادن دوحو ادبا «تاحناخناوید

 رد لدع ءارجا تهج هب یحیحص بیترت و میامن لیمکت ار ینوناق تامک احم

 مدرم هکنم ینارمکح لیاوا رد ًالثم . دیایب لمع هب یقرت یلیخ دیاب زونه باب نیا رد
 دیدش یلیخ نم یاهتبوقع و نیناوق دندوب ندمتم ریغ و یشحو و رس دوخ و یغای

 هدومن راتفر دوح یایاعر تعاطا و تینما و تیبرت بسحرب لاس هب لاس یلو « دوب

 .. .مدومن رت لهس ًاجردتم ار تابوقع و هدومن حالصا ار نیناوق نآ رثگا
 تبسانم هب ار نیناوق و دنشاب هتشاد یراج ار ریبدت نيا دیاب نم فالعنا ۱

 هتشاد رطاح هب دیاب و دنیامن حالصا و لیدبت هیلاح ندمت رد تلم قوفت و یقرت

 بلطم نیمه تهح هب طقف هددعتم کلامم رد اروش سلاحم و ینوناق سلحم هک دنشاب

 . دنشاب مدقمه ایندیمومع یقرت اب هدومن لدب و صوع ار نیناوق هشيمه هک دشابیم

 تلود تامیلعت و تسیرت هطساو هب یدنوادح دادما هب تکلمم یلاها هک مراودیما املق

 تهج هب ار دوخ نیناوق ناشدوخ دنناوتب هک دنسرب هحرد نآ هب ًاحردتم «یلقاع

 مراکمو تادابع و ینید تاروما هک یهلا نیناوق زا ریغ .دنیامن مضو ناشدوح

 هناخناوید زا ما هدومن ریاد نم هک هیلدع یاه هناخناوید . دشابیم نآ هب مجار قالحنا

 ردق ره مه زاب یلو « دشابیم رتشیب یلیح تسا هدوب قیاس یارما نامز رد هک ییاه

 هک تسا راوازس دوش جراخم رتشیب بلطم نیا تهج هب هک دیامن تیافک تلود ٌةنازح

 «تکلمم هددعتم تایالو رد رگ ا . دوشب ریاد مه رگید ُهیلدع یاه هناخناوید

 طاقن زا هک دوب دهاوخن مزال تکلمم یلاها تهج هب ؛ دوشب ریاد رتشیب اه هناجناوید
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 «دنیامن ترفاسم دو تاح هعفارم یناوید مکح همک احم تهج هب « دوح *ینوکسم
 راک نیا تهج هب ددعتم یاهناخناوید هک دوب ذآ زا رتشیب تاج هعفاوعقنوچ یلو
 ًاهافش ار تارقف رثکا « دوشب تلادع رما یارجا رتدوز هکنآ یارب اذهل ؛ دیامن ریاد

 طبض نآ سلجم تروص ای دوشب تبث یرتفد رد هکنيا نودب دندومنیم لصف و عطف
 و یعدم هک ارج « دشیم مامت هقیفد دنج فرظ رد هعفارم یاهراک مامت و د 7
 هکنآ زا دعب مک اح و دندومنیم رضاح مک اح روضح رد ار دوهش مات و هیلع یعدم
 دوش تبث روک ذم تاراهظا هکنیا نودب « دومنیم ءاعصا ار نیفرط تاراهظا اصخش
 مکج مسق نیا هب . دشیم یرگید رقف عفارت لوغشم دعب و دومنیم ار نآ مکح ًاروف

 . دند ومن یم ار هعفارم نیدنج

 ار هریغ و یتراجت تاروما و یکالما و یثرا یاه هعفارم تارقف مامت الاح
 یاه هناخرتفد رد هعجارم تهج هبار اهنآ تروص و دنیامنیم تبث اه هچباتک رد
 مامت دنوش ررقم نیررحم اه هناخناوید یارب هک تسا مزال . دننک یم طبض یتلود

 زین و ددرگن رداص فالح ربیمکح ای دوشن یراک هابتشا ات دنیامن تبث ار بلاطم
 طبض رتالاب یاه هناخناوید هب عوجر تهج هب زینو هعجارم تهج هبار ماکحا داوس
 ارحا زد و هیلدع یاههناخناخناوی رد تارییغت نیا مامت هک تسا مزال یلیح دنیامن
 (دننادب ار ینابرهم ردق مدرم هکنآ زا لبق رگا هک ارچ « دیایب لفع هب اجردتم تلادع

 تیوقت یغای و رسدوح مدرم زا هک تسا نآ لثم . دوش هدومن رایتخا یمیالم ریبدت
 :تسا هتفگ رعاش هکنانج . دنا هدومن
 نادنفسوگ رب دوب یراکمتس نادندزیت گشنللپ رب محرت

 لوادتم نم هک نآ ناسوساج و نیربخم مضو اب هیرابخا ؛رادا زا ًالثم
 افنع ایاعر زا هک ینیناوح زا و دنتشاد هوشر هب تداع هک نیرومأم مامت . .ماهتشاد
 اهنآ لامعا نیا باب رد نیربخم و اه سوساج هک اریز « دنراد رفنت دنتفرگ یم لوپ
 نیرومأم زا نیناوخ و نیرومأم نيا ؛مونشیم هک یرارق زا . دنهدیم شرازگ نم هب
 و نیربخم مامت زا ار میاهرسپ هکنآ یتح .دننک یم ییوگ دب یلیح نم ةيرابخا ةرادا
 زا هک منک یم تحیصن مفالخا و اهرسپ هب اذهعم یلو ؛ دنا هتخاس رجزنم ناسوساج

 هنوکسم تم رد #۷
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 سا هرادا نیا هک اریز «دنرادب هاگن لمکم و هتشاد تبظاوم یلیخ هشيمه هرادا نیا

 تلود هکنیا تهح هب روک ذم هرادا .تسا ریاد و یراح هندمتم کلاههمامت رد هک

 و تنایح هکنآ تهج هب زین و دزاسیم ملطم یجراح و یلحخاد تاروما مامت زا ارم

 ةلیسو و دشابیم ءانتعا لحم یلیخ «دنیامنیم فشکنمارم نانمشد ینیچ بابسا
 زا ار تسود و هیاسمه لود تاک رح و تالایخ نتسناد یارب نيا زا رتهب رگید

 مامت باب رد روک ذم هرادا تدعاسم هب . دشابیمن تسد رد نداد صیخشت نمشد

 نیا رد هک یتاعالطا و میامنیم تبظاوم و تقد مراد هیاسمه لود اب هک یتارواحم
 . دوشیم طبض نم ءاشنالاراد هناخ رتفد رد دنهدیم نم هب باب

 ةملاطم . دیامن هعلاطم تقد لامک اب ار یلهسلاراونا باتک دیاب زین مرسپ

 هب یلو .دوب دهاوخ دیفم یلیخ وا یارب طایتحا و مهف یردق مامضنا هب روک ذم باتک
 تسود نیب قرف نتسناد تهج هب و هیاسمه لود مامت دصاقم و تالایخ ندیمهف تهج
 و رکفت قوف روک ذم باتک و تاجتشون ٌةعلاطم و هیرابخا ةرادا رب هوالع نمشد و
 ناد یسایس مدآ یامن هعلاطم ار ایند بتک صخش رگ ا .تسا مزال مه یدایز ٌهظحالم

 ار هجیتن نامه یترطف تیلباق مدع اب روک ذم ٌهعلاطم . دش دهاوخن یگنرز و هتخپ

 :تسا نیا تیاکح نآ و دوشیم روک ذم لیذ تیاکح رد هک تشاد دهاوخ
 میلعت ار وا هک درپس رهام نیمجنم زا یکی هب ار دوخ رسپ یهاشداپ هک

 هب مهدیم رتشیب نم دنهدیم وت هب نادرگ اش ریاس ءایلوا هچره تفگ وا هب و دیامن
 "یتدم زا دعب .یزومایب ملع دوخ یاهدرگ اش ریاس زا رتشیب ار مرسپ هکنآ طرش

 رد درک لاوئس نادرگاش زا یکی زا هتفرگ دوخ تسد رد هرقن رتشگنا هاشداپ

 تسا یزیچ داد باوج «بک اوک عاضوا هظحالم زا دعب لفط نآ . تسیج نم تسد
 دیفس تفگ لفط نآ .تسا گنر هچ نآ گنر هک دومن لاوئس زاب هاشداپ « رودم
 .تسا خاروس مه نآ طسو و هرقن داد خساپ تسا تیهام هچ زا دیسرپ زاب .تسا

 باوج روک ذم لفط و دشابیم رتشگنا هک دوب ناسآ بلطم یقاب ندیمهف رگید
 دوخ تامیلعت یور زا مه وا ؛ دیسر هاشداپ رسپ تبون دعب .داد هاشداپ هب یفاک
 .دراد خاروس نآ طسو و « دشابیم هرقن زا روک ذم یثش ینعی . داد ار اهیاوح نامه

 نیشام خرچ و دردن مزال هرقن خرچ نیشام هک دنادب هک تشادن تسارف ردق نیا یلو
 تسد رد هک داد باوج جارختسا زا دعب اذهل .تفرگ تسد رد ناوت یمن ار یگرزب



 شا

 داد باوج ملعم درک راهظا ملعمهب ار باوج نيا هاشداپ تسا هرقن نیشام خرچ امش
 حیحص تسا هدوب میلعت هب قلعتم هک ییاج ات تسا هداد امش رسب 95* ییاهباوج
 .تسا هدومن هابتشا تسه شدوحن تسارف هب قلعتم ۰ هک ییاج یلو ؛ دشابیم

 مظعا ءزج مه نید و تلم تیهافر و رادتقا و تنطلس رارقتتسا تهج هب
  ضارقنا هب ور و دوشیم عیاض دوز « دشاب هتشادن هینید دیاقع هک یتلم دشابیم
 هک اریز « دنشابیم عاجش مامت مالسا لها .دوش مودعم یلکب ات دراذگ یم

 بهذم دیاقع زا ندومن یوریپ رد و دنشابیم هینید فیلاکت عیطم الماک هشیمهاهنآ
 نآ زا نتشاد *لماک تعاطا و دوخ نید ظفح باب رد . . دشاب یم مکحم یلیح دوحخ
 و بتک هلمج نم «ما هتشون یباتک مه داهج بابرد زینو ما هتشون هدح یلع بتک

 و میوقت تسا هدش رشن و عبط یسراف رد وا هتشون باب نيا رد نم هک یتاج هلاسر
 نید باب رد . دیامن هعلاطم ار اهنآ دیاب یناملسم ره و دشابیم انتعم یلیح هماندنپ

 هک دوحخ باتک ناگ دننک هعلاطم هب یلو «میرادب تبحص رگید اجنیا رد تسین مزال
  فالعنا هب . دنیامن هعلاطم ار قوف هروک ذم بتک هک میوگ یم دنراد قوش باب نیا رد
 میاق ناتسناغفا رد ار مالسا نید نآ هب هک یبیترت عضو هک منک یم تحیصن دوح

 . دنزاسن مودعم و دننزن مه هب ما هدومن

 کار یدقن هجو زین و کالما و یضارا مامت هک تسا نی ا روک ذم بیترت ۱

 ههام ره ینیعم بحاوم و ما هتشاد لقتنم تلود ةنازخ هب « دوب اهالم تشیعم بابسا
 و اه یتفم و اه یضاق # دنشابیم هینید تامدح هب لوغشم هک یصاخشا هب هنازخ زا

 نوناق روک ذم بیترت یور زا . دوشیم هتخادرپ نیبستحم و نینذوم و تعامج همئا
 و بختنم ار اهنآ تلود هک یبهذم نیرومأم تسد رد نآ ءارجا و مالسا تعیرش
 دنروبحم اذهل دنتسه دوحخ بصانم یراد تلود نذا هب طقف و دشابیم دیامنیم ررقم

 و تافالتخا مامت رما نآ و دنیامن تعاطا تلود زا دنشابن ای دنشاب یضار هاوح هک
 . دیامنیم میاف ریمومعهاحتا نآ ضوع و درادیمرب نام زا ار اهتعدب

 و ک رابت دنوادحن هکنانج . دشابیم مالسا رادتقا هدمع همه نیملسم داحت ۱

 نتشاد تعاطا لماک :نتم رد #

 ۲ دنشابیم ینعب هینید تامدخ هب :نتم رد -



15۱۷ 

 هج مالسا نید هک دینادیمن :تسا نیا شدافم هک تسا هدومرف دیجم نآ رق رد یلاعت

 رییدت تسا هدومن ردارب لثم و یروآ عمج ار امش هقرفتم فیاوط هدآد امش هب اهتمعن

 ترشاعم مضو ریبغت زا هیلع همالش و هّلا تاولص ام ربمغیپ ترضح هنالقاع رایسب

 و قافتا رگیدکی اب هشیمه ات دیامرف قفتم الماک رگیدمه اب ار اهنآ هک دوب نیا مدرم
 رگیدمه اب و دیروخن اذغ اهنت تساهدومرف رم | مدرم هب الثم . دنشابهتشاد هدوارم

 دجاسم رد رد هکلب « دنناوخن تولح رد ار دوح ٌهیموی یاهزامن و دنیامن فرص اذغ

 تعامج اب دلب مماج دجسم رد ار هعمج زامن زین و دنروایب اج هب تعامح اب

 ار رگیدمه هیموی یاهزامن رد دلب یلاها مامت نوج تسا نیا دوصقم . دنراذگب

 مه یدیع مایا رد و دامن تاقالم ار رگیدکی ام هعمح زامن رد . دنیامنیمن تاقالم

 . دشاب هدوب رتشیب ناشدادعت دشابیم هبت رم ود یلاس هک

 زا ار ناناملسم مکح نیا و تسا همظعم ةهکم ترایز باب رد رگید مکح

 عمج هعطق کی رد زور کی رد برغم زا قرشم زا تکلمم ره زا ملاع فارطا
 نوعاط و یشوحنان بابسا گ رزب تاعامح نيا دنیوگ یم صاخشا یضعب . دیامنیم

 منک یم لاوئس یلو «مرادن تبحص تحص ظفح ٌهلئسم باب رد اجنی: رد نم . دوش یم

 جاح زا رتشیب اهنآ تیعمج هک مظعم یاهرهش ریاس و ندنل یلاها هک تسا هنوگچ

 نامه روک ذم یاهرهش رد هک تسا نیا شتهج دنریمیمن نوعاط زا «تسا هکم

 .تسا هدرک دیک أت نآ باب رد « دعاوق رياس زا رتشیب هیدمحم نید هک ار یدعاوق

 هکم هب هک یجاجح . دنرادیم یرجم ًالماک ار تحص ظفح و تفاظن دعاوق ینعی

 فیظن و هزیک اپ ار دوح هدومن تعاطا (ص) هیدمحم نیناوق زا دیاب دنوریم

 یادیاف و دنماشایب هزیکاپ فاص بآ و دنیامن فرص فیطل یاهاذغ و دنرادهاگن

 رظن فرص یقبام زا و دنیامن لاثتما ار ربمغیپ ماکحا زا یضعب ناناملسم هک درادن

 . دنساب هتشاد

 تایح نم هب رگید لا دنچ دنوادح رگا هک مرادی راهظا مالک ةمتاخ رد ۱

 و هلخاد تاشقانم زا ار ناتسناغفا دنوادخ نم تافو زا دعب رگا اب دیامرف اطع

 و حیاصن بجوم هب مه مفالخا و اهرسپ « درادب ظوفحم هجراخ تایطخت

 دهاوخ یگرزب تلم «هیتآ نامز رد ناتسناغفا تلم ؛ دنیامن راتفر نم یاهلمعلاروتسد

 تعسوهب رطن هللاءاشنا . دوشب ایند مظعم لود زا یکی ناتسناغفا هک مراودیما و « دش
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 توق و تعاجش و تیعمح دادعت و یضارا دادعتسا و اوه لادتعا و تکلمم

 .دشابیمن بقع دایز ایند گر زب لود زا یضعب زا مه الاح «نآ یلاهینامسج
 هدومن ار نآ یوق یاه هیاسمه تایطخت یریگ ولح یدح رس طوطح دیدحت

 هدش مفترم یلکب مراودیما مه *یفیاوطلا نیب گنج و یلحاد تاشاشتغا و تسا

 هدش لمکم یا هزادنا ات و مظنم مه هنازح و هیبرح تاودا و یرکشل تاروما . دشاب
 یضعب تسا هدیسر نآ تقو الاح هک تسا نی | مداقتعا «بلاطم نیا مامت هب رظن .تسا

 و نداعم حاتتفا و مولع میلعت و تراحت ًالثم .تشاد دیاب ارحا تکلمم رد ار تاروما

 و ندومن تکلمم نیا ندمآ هب قیوشت ار هدگلاخ ناحایس و راجت و تورث بابرا
 تهج هب بآ یاه عبنم و دوش رفح اهرهن هک تسا نآ تقو الاح و اهنآ تظافح
 لحاد روک ذم یاهبآ ات دوش هیهت اههوک فرب یاهبآ نتشادهاگن یارب تعارز

 تکلمم دوح رد اهبآ نيا نتشادهاگن زا . دوشن حراخ تکلمم زا هدش هناخدور
 هب لدبم «تسا زیخلصاح یلیخ اهنآ کاح هک ع رزی مل تالاحم رثکا و هریاب یضارا

 قشنم لاح ات رهن نیدنچ و دیدرگ دهاوخ هرمثم تاغاب و بوغرم هعورزم یضارا
 ۱ .متسه مه رگید نیدنچ رفح هب لوغشم و ما هدومن

 و تسا هدومن یقرت یلیخ دنفسوگ و بساو مشپ و هرب تسوپ تراجت الاح

 زا یلیزدت هکنیا نودب یتلود هنازح زا لوپ تراجت هب قیوشت ضحم لاغفا راجت هب

 دیاع یتعفنم مه راجت دوخ قح لیزنت ضوع هب .عا هداد ضرق هب و مریگب اهنآ
 هک دوش هدادرارق و هلماعم هحراحخ یاهفارص و اهکناب اب هک تسا مزال یلو « دوشیم
 نیا هب و دوش جیار تسا دوحوم ناتسناغفا هنازحخ رد هک یلوپ هزادنا هب کناب یاهتیلب

 یتراجت تاروما یارب تبون نیدنچ لاس فرظ رد تسا هدنام راکیب هک یلوپ هلیسو

 دیاوف زا هچرگا ما هتشاد یرجم ار یتراجت تاورب بیترت زین و دوش دتسوداد

 هک تسا هدیسرن تقو نآ ام تهج هب زونه یلو ؛متسین عالطا یب یمومع تراجت
 هک هحراحخ هراجتلا لام یارب میتسه روبجم ام مییامن رایتحا ار یمومع تراجت ریبدت

 ناکمالایتح تسا مزال زین و میهدب رارق طیارش یضعب دوشیم لحاد ام تکلمم هب

 یعس دیاب زین و دنیامن تکلمم دراو دقن لوپ ضوع ه ار هجراحن راجتلا لا میراذگن

 ار یفیاوطلا نیب :نتم رد - *
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 مه تکلمم زا جراخ 05تس سانجا دو نطو یلاها و جایتحا زا رتشیب هک میيامن
 ۱ دوشیم ناتسناغفا لخاد هک هجراح لوپ زا ام تکلمم یلاها ات مین رب شورف هب

 . دندرگ لومتم

 تبسانم لوپ لیصحت یارب حورح تهج هب هک یتراجت سانجا نیرتانتعم
 مه تاج هویم و « دشابیم ناتسناغفا نداعم لوصحم و ناتسک رت نغ هتق ةلغ « دراد

 یاههار نوچ یلو «مییامن فرص ار همه میناوت یمن نامدوخ هک تسا دایز یردقب

 «لقن و لمح و هیرابخا لیاسو نیا مدع اب .میرادن راخب یاهیتشک و فارگلت و نهآ

 و اهرسپ هب .میرامش هب هعفان یلیخ یتراجت ءایسا ءزح ار تاح هویم میناوت یمن ام

 « دنشاب هتشاد یراج مدوح لثم ار هزنات یاههار نتعناس هک میامنیم تحیصن مفالحا

 قوعم « دشابیم یتراجت مزال بابسا و هلیسو نیرتانتعم هک ار نهآ هار ندیشک یلو
 نیمه و میشاب هتشاد تکلمم تظافح تهج هب یفاک یرکشل ام هک ینامز ات دنوادب

 ار رکشل و مییامن تظفاحم ار دوخ تکلمم هک میراد توق ردق نآ ام میدید هک

 یاههار هک دوب دهاوخ ینامز تقو نآ «میتعااس مظنم ما هدومن بترم نم هکنانچ

 تعفنم «لومت یاهذحنًأم ریاس و تایندعم زا ات میشکب فارگلت میس و میزاسب نهآ

 و بآ نتشاد ٌهطساو هب نوچ ناتسناغفا هک دوب دهاوخ ینامز تقو نآ .میشاب هدرب

 تشهب لثم ناتسبات لصف رد فیطل *یاوه و زاتمم یاه هویم و بوح یاوه
 ۱ ۱ ۱ . دشابیم

 جازم تحص تهج هب دنشاب هتساوح هک یلومتم صاخشا و ناحنایس مجرم

 «تسا سیوس یاوه وبآ لثم تکلمم یاوه و بآ .دیدرگ دهاوخ دنیایب اشامت اب

 و بولطم تاناتسهوک و بوحخ تاج هویم نتشاد ببس هب ناتسناففا نکل

 دیدرگ دهاوخ ناحایس ع وجر لباق سیوس تکلمم زا رتشیب بوغرم یاهزادنا رظن

 حرح اهاجنآ رد و دنربیم هحراخ تکلمم هب دوح اب دقن هجو ناحایس نوچ و
 اریموب عیانص سانجا و ءایشا و بابسا و دنیامنیم هیارک هکسلاک و بسا دننک یم

 لیاسو زا یکی «ناتسنافا هب ندمآ تهج هبناحایس قیوشت .دنربیم و دنرحخیم

  دشابیم تکلمم یلاها یدابآ و یقرت

 یاهاوه :نتم رد -*
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 نيا «میامنب دوخ فالحخا و اهرسپ ناشنرطاخ مهاوخیم نم هک ار یبلطم ۱

 ۱ هب هکلب « دنهدن یجراخ چیه هب با ار دوخ تکلمم نداعم و نهآ ار زایگلاک تسا

 .دنزاسب ناشدوح ار نهآ یاههار « دنشاب هتشاد راک نیا تهج هب لوپ هک یا هزادنا

 ناتسناغفا لحخاد رد لوا دیاب ار نهآ یاههار «دنیامن راک ناشدوح مه ار نداعم و

 رد یرهش هب یرهش زا طقف و دنیامن .ریاد « دشاب رود هیاسمه لود تادحرس زا هک

 دشاب هتشاد توق ردق نیا تکلمم هک نیمه اجردتم یلو «دنیامن دتمم تکلمم دوح

 کلامم نهآ یاههار تقو نآ « دبامنتظفاحم هجراخ تایطخت زا ار دوح هک

 هک یتلود ره اب ار روک ذم هار یاه طح هک مسق نیا هب .دنیامن لصتم هیاسمه

 و دوش مزال رگا .دنیامن لصو دشاب هدوب رتمک هیاسمه لود ریاس زا نآ تموصح
 تازایتما « دوش هداد مه هجراح نامدرم هب تازایتما هک دشاب مه حالص هب نورقم

 تکلمم تادخرس هب لصو کلامم هک داد دیاب ییاهتلم هب و مک یلیخ دیاب ار روک ذم

 هک هریغ و اه یناملآ و اه ییایلاتیا و اه ییاکیرمآ هب ًالثم دشاب یمن نامدوح
 . .تسین ناتسناغفا هب لصو اهنآ کلامم و تاکلمتسم

 اهنآ لاثما و نیسدنهم لیبق زا اه یگنرف زا یدایز دادعت رگ ا نم لایح هب
 نیمه هب دیاب ار روبزم کلامم یلاها «میشاب هتشاد مزال دوخ تلود مادختسا تهج هب

 صضقن زا و دنشاب هدوب مکحم دوخ دوهع هب دیاب مفالحا و اهرسپ .میرادب مدقم مسق

 هدومن راجت اب ای ینیعم صخش اب ار روک ذم تادهعت هچ .دنیامن زارتحا بذک و دهع
 هتشاد مه یررض ًالعف هدعو نیا رگا هک اریز ؛دنشاب هدرک للم و لود اب هچ و دنشاب

 و رابتعا هطساو هب یتقوم ررض نیا مه زاب « دشاب روصتم هدیاف دا فلخت رد و دشاب
 دهاوحخ اهنآ تعفنم بابسا رتشیب ؛ دوشیم لصاح هدعو ءافیا زا هک یمانکین

 هللا یزحیل :تسا هدومرف دیجم نآ رق رد یلاعت و کرابت دنوادح هکنانج . دیدرگ

 رظن دم هشیمه ار دوخ ربمغیپ قشمرس دیاب ام .نیقفانملا بذعی و مهقدصب نیقداصلا

 توبن هب هکنآ زا لبق هیلع ممالس و هللا تاولص دمحم ترضح ام ربمغیپ .میشاب هتشاد

 نیما دمحم مسا هب ار وا برع یلاها مامت «دوش ثوعبم مدرم روما حالصا و

 یاعدا هک یتقو هک ارچ « دیدرگ شتوبن تفرشیپ حیحص تهج نیمه و دندناوخ یم
 و تسین یکش وا تناما رد هک دندرک فارتعا وا نانمشد یتح دومن ار تلاسر

 نيا رگا «مشابیم ادخ لوسر نم هک تفگ دهاوخن زگ ره دشابیم نیما یلیخ نوچ
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 زا یکی هک هجیدح هک هک دوب وا تناما نیمه ببس هب و دشاب هتشادن تحص رما

 و هتشامگ هک یصخش هب ؛دوب ترضح نآ ٌهمودخم و دوب برع نیت نیرت لومتم

 و نیدتم ؛ دوخ یتراجت تالماعم مامت رد هک اریز «دیدرگ نوتفم دوب شدوحخ لماع

 مامت «هدومن وا هب لماک دامتعا طقف هن اهیلاراشم هک دش نیا هجیتن و هدوب قداص

 « دیام رف لومعم دنادب حالص هک یمسق ره هک دربس وا هب ار دوخ دقن هحو و تاروما

 مامت رد اهیلاراشم . دمآ رد بانج نآ حاکن هب و درپس وا هب مه ار دوخ سفن هکلب

 نآ هک یتقو هچرگا ؛دومن همان تقفاوم راوگرزب نآ اب یویند و ینید تاروما

 هلاس لهچ ویب اهیلاراشم و هلاس جنپ و تسیب بانجنآ هدومرف جیوزت ار وا ترضح

 ًادبا «دندوب وا رهوش هک لاس جنپ و تسیب ًابیرقت فرظ رد ترضح نآ یلو ؛ دوب

 . دندومرفن رایتخا رگید لایع
 اهیلاراشم تافو زا دعب هک دوب یا هحرد هب ترضح نآ تناید و تقادص

 لاوئس بانجنآ زا هشياع ینعی «راوگ ززب نآ ناوج و هلیمج و هبوبحم لایع تقو ره

 ترضح نآ « دیرادیم تسود دوخ یفوتم لایع زا رتشیبارم امش ایآ هک دومنیم

 یلثم .متشادیم تسود رتشیب ار دوح یفوتم لایع نم هک دندومرف یم باوج هشيمه

 . :دیامرفیم (ص) رمغیپ ترضح و یوش راگتسر هک ات وگ تسار فورعم تسا

 ۱ .بذکلا یف کالهلا نا امک قدصلا یف هاجنلا

 نآ تیمها مراد رظن رد تکلمم لومت و تراجت یقرت یارب مه رگید بلطم

 تهج هب زین روک ذم بلطم و دشابیم نهآ یاههار نیمها ردقب دشابن رتشیب هجرگا

 یلیح دزاس ندمتم هدومن لصو ایند للم ریاس اب ار نآ هکنیا یارب و تلم نأش ءاقب

 طیحم یایرد هب دیاب ناتسناغفا هک تسا نیا نم دوصقم . دراد یکیتیلوپ تیمها

 یاهراب اجنآ رد هک دشاب هتشاد دوحخ یاهیتشک تهج هب یردنب و هتشاد یسرتسد

 ۱ سراف جیلح ةشوگ هب ناتسناغفا یبرغم و یبونج ٌهیواز .دنیامن لقن و لمح ار یتراحت

 یعفترم و حطسم یکچوک نیمز هعطق کی . دشابیم کیدزن یلیح « دنه طیحم رحب و

 نم . دشابیم یچارک ردنب و ناریا و ناتسچولب و راهدنق و ایرد و روک ذم ُهطقن نیب

 ةعطق نیا هک متشاد لیم هشیمه میامن سولح ناتسناغفا تنطلس تخت هب هکنآ زا لبق

 یلو « دشابیم انتعم ریغ الاح دنچره «مروایب تسد هب ار ناتسگیر تشد و کجوک

 هب ار ناتسناغفا هکنآ تهج هب دوب دهاوح هبانتعم لیخ دوش قحلم ناتسناغفا هب رگا



ِ۰۲ 

 ناتسناغفا و سیلگنا تلود نیب الاح هک یتسود رگ ا .دیامنیم لصو طیحم یایرد
 و لصاح لماک دامتعا ناتسناغفا هب ناتسلگنا و دنوش تهج کی و رت مکه دشاب یم
 ناتسلگنا تهح هب « دنزاسب ناتسودنه و هیسور نیبیمکحم دس ار ناتسناغفا دنهاوخب
 هب ای نآ تامدحخ ضوع هب «ناتسناعفا تلود هب ار نیمز هعطق نيا هک تسا لهس یلیخ

 تایلام هحو هکنآ ضوع رد اپ « دنهدب یزایتما ضوع هب ای یرگید نیمز هعطق ضوع
 .دنشاب هتشاد نیمز نآ رد مه ار دوخ رادتقا و دنریگب هلاس ره ار وا ةنایلاس

 ۰ تکلمم هک تسین یکش « دشاب هتشاد هار طیحم رحب هب ناتسناغفا رگ ا
 قح زگ ره «زایتما نیا تهج هب و دش دهاوخ دابآ و لومتم دوز روک ذم
 مدوخ تایح نامز رد رگا «درک دهاوخن شومارف ار سیلگنا تلود یرازگ رکش

 دیاب مفالحا و اهرسپ «موش لیان دوصقم نیا هب هک دیاین تسد هب یدعاسم عقوم

 هک دنشاب لایح نياهب دیاب زین و دنشاب هتشاد رظن رد ار زوک ذم ةطقن هشیمه
 زین و تراجت تهح هب اهبتشک نیا و دنشابهتشاد نوحیج دور رد کچوک یاهیتشک
 زا و مراودیما .دوب دهاوخ دیفم *یلیخ یبرفم و یلامش دحرس تظافح یارب
 لیان گ رزب یوزرآ نيا هب مدوخ تایح نامز رد رگ ا هک میامنیم تلثسم دنوادح

 ار نداعم و میامن لوادتم راخب یاهیتشک و فارگلت و مزاسب نهآ یاههار هک موشن
 لها و ناحایس و هداد حاور ار یکناب یاهتیلب و هدومن ریاد ار کناب و هدرک حوتفم

 تاسسوم ریاس و اه مولعلارد و هدناوخ ناتسناغفا هب ایند طاقن مامت زاار تورث "

 دنیامن ارجا ارم یبلق یوزرآ نیا مفالخا و رسپ .میامن ریاد ناتسناغفا رد ار هدیدج
  .نیمآ دنناسرب مراد لیم نم هک یتلاح هب ار ناتسناغفا و

 " یلیخ اب :نتم رد -#



 لطژوا

 "هیاسمه لود اب ناتسناغفا یسایس طباور و هجراخ باپ رد ۲

 زین و ناتسناغفا هیت ةيلاح و هیضام تالاح هب عوجر مسق نيا رد نوچ

 رگم «دوشیمن لصاح دوصقم نیاو دومن مهاوخ هیاسمه لود طباور هب عوجر

 نایب ارصتخم ار هرقف دنچ اذهل میامن نایب ار هّیضام تاقافتا یخیرات تالاح

 یخیرات بتک بجوم هب و .نشابیم بهذم ینس ناملسم ةنغافا یلاها مامت .میامنیم

 هنغافا ظفل زا ار ناغفا مسا و دنشابیم لیئارسا ینب ةفياط زا ًالصا اهنيا «ناتسناغفا

 دوب نامیلس ترضح رالاسهپس هک هناغفا هب اهنآ زا یضعب تبسن نوج « دنا هتفرگ

 : یلاها . دسریم ربمغیپ ییوملش رسپ «ایمرا هب اهنآ زا رگید یضعب تبسن و دسریم

 و ریلد یلیخ ناتسهوک نامدرم ریاس و دنلتاکسا ناتسهوک مدرم لثم ناتسناغفا

 و یدازآ باب رد و دنا هدوب تموکح و تنطلس بلاط هشيمه اهنیا . دنشابیم عاجش

 رثکا و ناتسناغفا هددعتم ریاشع و فیاوط . دنا هدوب صیرح یلیح ینانعلا قلطم

 لثم دنا هدومن تموکح اجنآ رد و هدومن زات و تحخات ناتسودنه هب اهنآ نیناوح

 تموکح تحت ناتسناغفا هک یتقو ره ًاعقاو ینارد و ییاجیلغ و قلغت و روغ ٌةفياط
 اجنآ یلاها «تسا هدمآ تمه دنلب و شک تمحز و لقاع و ناملسم یهاشداب

 و حتف اب هدومن ریخست مه ار رگید کلامم و دنا هتخاس رهاظ ار دوخ تعاجش

 .دنا هدش دوحخ ناطلس قدیب زازعا ثعاب و دنا هدومن تعحارم دوحخ تبالو هب ترصن

 هکلب «تسا هدوب ناغفا ناعاجش تداشر هب دنا هدومن ناغفا نیطالس هک یتاحوتف طقف

 هدوب ناتسودنه رد هیلوغم تنطلس ناطلس نیتسخن و سسزم هک هاشداپ رباب تاحوتف
 .تسا هدوب ناففا ناعاحش تداشر هب مه ناریا تاحوتف و تسا

 هارمه دوح اب ار ناتسناغفا یگنج نامدرم دناوتب هک یتلود ای یتنطلس

 هک دراداو ار ناعاجش نیا دناوتب روک ذم تلود رگا .تفگ کیربت دیاب ار وا دیامن

 و دوب دهاوخ روک ذم تلود اب حتف ًانیقی دنگنجب شنانمشد تفلاخم و نآ کمک هب

 تلود هک دنچره « دنوش قفتم گنج رد نآ نمشد اب اه ناغفا هک یتلود لاح هب یاو

 ره و «مراد نیقی نم دشاب هدوب ایند لود نیرت یوقیماظن هوق ثیح زا روک ذم

 هیاسمه لود اب نآ یکیتلوپ طباور و ناتسناغفا هجراخ باب رد :نتم رد - »



 ُ؛۹ِ

 نم اب « دشاب عالطا اب اه ناغفا یگنج لیاصح زا و ایسآ خیراوت زا هک مه یصخش
 هک یرگید ةياسمه تلود اب دناوت یمن ییاهنتهب یتلود چیه هک دوب دهچح قفتم

 : ع اب دهاوخب هک یتلود تهج هب و دنگنجب دشاب هارمه نآ اب ناتسناغفا

 تمادن و حاضتفا و شحاف تسکش زا ریغ « دگنجب نآ ةياسمه تلود و ناتسناغفا

 هب هک درادن توق ردق نیا زونه ناتسناغفا هچرگ | «دوب دهاوخن لصاح رگید یزیچ

 اهنیا زا یکی رگ ا یلو « دیامن بولغم دناوتب ار دوخ یوق یاه هیاسمه زا یکی ییاهنت
 . دیامن بوم ار یرگید ًةياسمه دناوتیم ًانیقی « دشاب هارمه نآ اب

 هئام نیا لیاوا ات مظعا ردنکسا نامز زا ناتسودنه دوشیم مولعم خیراوت زا

 رد .تسا هدوب یطسو یایسآ و نیمز برغم یلاها تعنات لحم «هفلتخم تاقوا رد

 یلاها زات و تعنات زا لاس تسیود ات ًابیرقت یدالیم مهدفه و مهدزناش یاه هئام

  تنطلس تحت ناتسناغفا هک هدوب نیا شتهج «تسا هدوب ظوفحم یلکب نیمز برغم

  ضارقنا زا دعب «هتشاد یهارمهاهنآ اب ناتسناغفا یلاها و تسا هدوب لوغم نیطالس

 هب اددجم هنغافا رکشل راهظتسا هب ینارد هاش دمحا و هاشردان «هیلوفم تنطلس

 هاش دمحا تموکح نامز هک تسا نیا طقف دوصقم اجنیا رد نوج «هتخات ناتسودنه

 سولح ودب زا ار خیرات حرش اذهل «میامن نایب المجم ار ناتسناغفا یخیرات تالاح

 ۱ . .منک یم ع ورش ناتسناففا تموکح تخت هب هاش دمحا

 هب دنشاب ار نآ زا لبق تالاح عالطا بلاط هک نم باتک ناگ دعنک هعلاطم

 زا دعب .ق .۰ ۱۱3۰ قباطم .م ۱۷4۷ لاس رد .دنیامن عوجر رگید ناخروم بتک

 ؛ دش یراج ناتسناغفا رد حرم و حره و یفیاوطلا ک ولم تالاح ؛هاشردان تافو

 نم هکنيا زا مراد راختفا و دیدرگ ینارد ٌةيلاح تنطلس دلوم «حرم و جره تلاح نآ

 ةهفباط نیناوخ زا یکی «تنطلس نیا نیلوا سسوم هاش دمحا .مشابیم *موق نامه زا

 فورعم یلو هک یباوخ . دوب دشابیم یلادبا ةفياط لیابق زا یا هلیبق هک ییازودس

 . دومن رایتخ ار نارد رد هاش بقل هاش دمحا «دوب هدید ینگچ

 موق زا یا هبعش هک دوب ییازکر اب ةفیاط زا هک ناحخ دمحم تسودریما مدج
 تسودریما بسن و ییازودس و ینارد هاشداپ نیلوا هاش دمحا بسن .تسا ینارد

 هفباط :نتم رد +
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 ودس هک دباییم لاصتا مه هب مسق نيا هب ییازک راب ینارد هاشداپ نیلوا ناخ دمحم

 .دنا هدوب ینطب و یبلص ردارب ود «ینارد یتنطلس ُهداوناح و دنیام دادحا کراب و

 رس هب ار تنطلس جات راهدنق رد .ق.ه ۱۱۹۰ قباطم .م ۱۷ ۷ لاس رد هاش دمحا

 لاس نآ رد هک تسا یلاس نیا .داد رارق دوخ تخت یاپ ار روک ذم رهش و تشاذگ

 تهج هب ار ریعامجا تلود و هدومن بختنم ار یهاشداپ هبترم نیلوا ناتسناغفا
 هدنیامن هروک ذم ةنس رد هاشردان ندش هتشک زا دعب . دندومن میاق تکلمم ینارمکح

 و ییازک راب ناخ لامج یجاح نیعی ناتسناففا هددعتم ریاشع و فیاوط نیناوخ و اه

 هب فورعم هک ییاز قاحسا ناج یسوم و ییازلپوپ ناح ناهح رادرس و ناخ تبحم

 ناخ دمحا و ییازرون ناح هللارصن و ییاجیلغناخ دمحمرون و تسا هدوب یکنود

 ییاروش سلجم « دشابیم راهدنق کیدزن هک اباب خرس ریش هاکتریز رد ییازودس

 تهج هب و دنیامن بختنم ینارمکح هب ناشدوخ نيب زا ار یهاشداپ ات «دندومن دقعنم
 ره « دوب تکاس هک ناخ دمحا زا ریغ یلو « دشاب هتشاد تینما تکلمم وا تنطلس

 نیریاس هب هبسنلاب تنطلس تهج هب وا قح هک دنتشاد رارصا نیناوخ نی زا یکی

 .تخاس دهاوخن یرگید ینارمکح میطم ار دوح هکنیا و تسا رتشیب

 یلو «تفرگن رارق یکی چیههب ناشیأر رایسب هرکاذم و هرجاشم زا دعب

 دمحارس هب ار نآ هتفرگ تسد رد اریمدنگ هشوحخ مان *هاشرباص سدقم صخش

 ناخ دمحا « دییامن ع ازن ناتدوخ نیب اهامش تسین مزال رگید تفگ و تشاذگ ناح

 دنتشاد راهظا هدومن هجوت ناحخ دمحا هب مه نیناوح مامت .تسا هتسیاش تنطلس یارب

 «مییامن باختنا تنطلس یارب ار وا هک مينيبیمن رت بسانم ار یسک رگید مه ام هک

 مهن ةسلج رد : دسیونیم ناتسناغفا رصتخم خیرات باتک فلوم یبیبح یحلادبع یاقآ - ۰

 یهاش ماقم هب ار یو و ... داتفا یلادبا ناخ دمحا رب مدرم مامت رظن ؛یخیرات گ رزب هگ رج نیا

 رازم ردنا هک یلباک راوخیال داتسا دلو هاشرباص شیورد رفن کی عقوم نيا رد ... دنتشادرپب

 رازتشک زا ار مدنگ یاه هشوخ و دمآ رب شیوخ جنپس واز زا «تشاد ینکس خرس ریش

 ناک و درک بصن وا یهاش لوبمس روطب بختنم ون ناوج هاش نيا راتسد هب و دیرب کیدزن

 «.ع ۱۷۷ .ق.۰ ۱۱۹۰ لاو یف کلاذ

 ۱ هلبنس لو | «لباک «یتلود ةعبطم «یبیبح یحلادبع : :مود دلج «ناتسناغفا رصتخم خیرات)

 (۸۷ - ۸1 ةحفص ۵۹
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 نیا زا و دشابیم فیاوط نیرت لیلق و نیرت فیعض ییازودس ینعی وا هفیاط هک اریز
 «دومنن راتفر تکلمم یاه هدنیامن تروشم هب هیلاراشم رگا هک دندومن لایحخ تهج

 دهاوخ رت لهس «دشاب هدوب رتگ رزب ٌهفیاط زا هک یهاشداپ لزع هب هبسدلاب وا لزع

 هدنیامن هک مه ام «دیامن لمع ام تحلصم هب هیلاراشم رگ اهک دنتشاد راهظا و .دوب

 زا تنطلس مظن رد و دومن میهاوخ یهارمه وا اب «میشابیم تّلم و تکلمم نیما یاه

 . داد میهاوح دادما وا هب تهح همه

 نيا و دنتفرگ دوح ناهد هب زبس فلع اهنآ همه باب نيا رد قافتا زا دعب

 ار هچراپ و میشابیم امش شک راب ناویح و یشاوم اهام همه ینعی هدوب نآ تمالع

 امش زا میرضاح ام هکنیا تمالع تهج هب هتعنادنا دوخ ندرگ هب نامسیر لکش هب مه
 هب ار دوحخ تامم و تایح رایتخا و دندرک تعیب وا هب مسق نیا هب و مییامن یوریپ
 هدومن بختنم تنطلس هب تکلمم یلاها دوخ ار هاش دمحا نوج .دنداد وا تسد

 مدآ هیلاراشم و دنتشاد یهارمه وا زا یتلم یاه هدنیامن و نیناوخ مامت « دندوب

 یکی هیلاراشم اذهل .تسا هدوب یضرغ یب و شک تمحز و شوهزیت و یأرلا میقتسم
 دهشم ات برغم فرط هب و کلامم تعسو . دیدرگ ایسآ نیطالس نیرت مظعم زا
 طاقن ود نیا هب هک یتایالو و ناتسودنه یلهد ات قرشم فرط هب و تسا هدوب ناریا

 .تسا هدوب دشابیم

 ناطرس ضرم هب *.ق .۰ ۱۱۸۲ قباطم .م ۱۷۷۲ نئوژ هام رد هاش دمحا
 نیا تلصح و تسشن دوح ردب تنطلس تخت هب هاشرومیت وا رسپ و دومن تافو

 و نایعا و ماظع ناگ دازهاش و نیطالس رثکا و تسا هدوب یلبنت رب ینبم ًاتیلک ناطلس

 زا تورث و تلود رمالارخآ و دنشابیم ضرم نیمه هب التبم نیمز قرشم فارشا
 بولغم وا ردپ هک یفیاوط یرادهاگن زا تلصح نیا ببس هب دوریم اهنآ تسد
 یگرزب هابتشا هیلاراشم و داهن ضارقنا هب ور وا تنطلس و دوب زحاع یلکب دوب هدومن

 نیا زا و دومن رومأم ناتسناغفا هددعتم تالایا تموکح هب ار دوح یاهرسپ هدومن

 قافتا لباک رد .ق .۰ ۱۲۰۸ قباطم .م ۱۷۹۳ لاس رد هک وا تافو زا دعب تهج
 تخت هب نامز هاش و تفرگ رد ع ازن وا هددعتم یاهرسپ نیب تنطلس تهج هب داتفا

 ی ۰ ۷ سم رد #
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 لزع ار وا « دومحم هاش وا یردامان ردارب *تنطلس لاس تفه زا دعب . دیسر تنطلس

 ردارب ناخ دمحم حتف ریز و تناعتسا هب و دیشک لیم ار وا یاهمُسج و دومن
 یارب . دومن سولح تنطلس تخت هب هیلاح هداوناخ ریما نیتسخن ناحندمحمتسود ویما

 یتفورعم یلیح داتسناغفا خیراوت رد لاس هدجه فرظ رد هک یرادمان صخش نیا

 خیراوت رد هک دوب فورعم کیوراو درل زا رتراوازس یشارت هاش بقل هدیناسرمهب

 ار ناتسناغفا تالاح هک یگنرف ناحخروم مامت .تسا روهشم بقل نیا هب ناتسلگنا

 یاد یسابم و تواخس و تأرج و تیافگ و قم هب امامت اهناغفا زین و دنا هتشون

 .دنراد فارتعا قافتالاب و

 ینطب و یبلص ردارب عاجش هاش .ق .۰ ۱۲۱۹ قباطم .م ۱۸۰۱ لاس زییاپ رد

 یلو «دیدرگ لباک مزاع رواشیپ زا هدومن تنطلس یوعد لوحمک لوزعم هاش نامز

 دعب هدومن رارف ربیخ تاناتسهوک فرط هب هداد تسکش ار وا ناح دمحم حتف ریوو

 تخت #.ق .۰ ۱۲۲۲ قباطم ۱۸۰۷ لاس رد ع اجش هاش « دروخ ودز هرقف دنچ زا

  سوبحم ار وا و هدرک لزع ار دومحم هاش «دیدرگ فرصتم ار ناتسناغفا تنطلس

 ۱ ار تالاح هکنيا نودب یلو «تخاس حوتفم مه ار ریمشک دیشکن یلوط و دومن

 ینعی .ق .ه ۱۲۰۸ قباطم .م ۱۷۹۳ لاس زا هک منک راهظا دیاب میامن نایب ًاحورشم

 تسا هدوب دایز نیناوخ و نیطالس لتق و ثداوح و تاعزانم هاشرومیت تافو زا دعب

 نیطالس هک دش نیا « دوب نآ سسزم هاش دمحا هک یعامتجا تلود یبارحخ بابسا و

 اهرگید هدومن یرادفرط هفیاط کی زا . دندش تارکسم لامعتسا و تایوهل لوغشم

 تنطلس هک دش نيا ییازودس نیطالس ةحیبق لاصح نیا ٌهجیتن و دندومنیم لوذخم ار

 تکلمم دیایب اهنآ تسد هب هکنآ زا لبق هک یناتسناغفا و تفر نوریب اهنآ تسد زا

 . دیدرگ یکچوک تلایا ؛ دوب یعیسو

 تنطلس تخت رب .ق .۰ ۱۲۱۷ قباطم .م ۱۸۰۲ لاس رد هک عاجش هاش

 رد ار وا ناخدمحم حتف ریزو و درکن شزاس ناخ دمحم حتف ریزو اب هدومن سولج

 تسود تهح هب ار تنطلس تخت هداد تسکش .ق و ۲۲۲ قباطم .م ۱۸۰۹ لاس

 لاس تفه تنلطم زا دعب :نتم رد - +

 قم ۱۳۷ !نتم رد -ک



۹۸ 

 ةجار «هگنس تیجنر هب عاجش هاش . دروآ تسد هب دومحم هاش ينهب دوح میدف

 تخت هک دومن یعس و دمآ لباک فرط هب هعفد نیدنج اجنآ زا هدرب هانپ باجنپ

 و ناخ دمحم حتف ریزو هک اریز «تسناوتن یلو ؛ دروآ تسد هب ًاددجم ار تنطلس

 هنامحر یب «عاجش هاش اب هگنس تیجنر اهدعب . دنتشاد یهارمه دومحم هاش زا مدرم

 رد الاح هک ار رون هوک هب فورعم ساملا هدومن سوبحم ار وا هدومن ک ولس

 هنارثّوم حرش ناحخروم .تفرگ وا زا ًافنع تسا ناتسلگنا ةکلم ترضحایلع فرصت

 هنوگچ اهبنارگ رهوگ نیا زا تقرافم ماگنه یناطلس هک دنسیونیم باب نيا رد

 روک ذم رهاوج هک یرگید ناطلس و دیدرگ نوزحم یلیح و هدش نوگ رگ د شگنر
 ردقچ و رورسم هبقرتمریغ تمعن نیا زا هزادنا هج ات تفرگ یم وا تسد زا ار

 ":مدرم فصن تبیصم و جنر ایند نيا رد هک دوشیم مولعم بلطم نیا زا . دش لاحشوح

 هتشک گنج رد ار نارگید هک یفرط . دشابیم رگید فصن «شیع و ترسم بابسا

 تبیصم اهنآ لباقم فرط هکنآ لاح و دننک یم ینامداش دوخ حتف زا و لاحشوح دنا
 .دنراد یراوگ وس دوخ تسکش و دنا هدش هتشک اهنآ زا هک یناسک گرم ةيزعت و

 تیجنر سلجم زا دوح یارسمرح لها اب دایز یاهیتخس زا دعب عاجش هاش
 اهیلاراشم تلود فظوم هدش سیلگنا تلود کاح لحخاد و هدومن رارف هگنس

 هاش مسر و مسا هب ناخ دمحم حتف ریزو «عاجش هاش ندروخ تسکش زا دعب .دیدرگ

 دوحخ هاشداپ تهج هب زوریف یجاح زا مه ار تاره و دومنیم ینارمکح « دومحم

 و دندومنیم خارح هبلاطم و هدومن رهش نآ رب اه یناریا هک ار یا هلمح و تفرگ

 قباطم ۰م ۱۸۱۸ لاس رد . دومن عفد « دز هکس ناریا هاش مسا هب ار لوپ دنتفگ یم

 و نارماک دوخ راذغ رسپ تحلصم هب قوقح یب «تخبدب دومحم هاش. ۶

 . هک ار هیلاراشم دندربیم دسح ناحخ دمحم حتف ریزو رادتقا و ذوفن زا هک ینیریاس

 تحت و دوب هدیناشن تنطلس تخت هب ار وا هعفد ود و هدومن وا هب هناقداص تام دح

 و هدومن باذع ار وایمحر یب لامک رد « درک یم یرادهاگن وا تهج هب ار تنطلس

 تساوحیمن ناخ دمحم حتف ریزو نوچ رمالا تبقاع « دیشک لیم ار وا یاهمشچ
 هاشداب ار وا دوخ هک یهاشداپ روضح هب و مکح هب « دهدب وا تسد هب ار شیاهردارب

 هک فورعم صخش نیا مسق نیا هب . دندومن هعطق هعطق ار وا یاضعا «دوب دومن

 لماش وا هک هقرف ره اب هک یصخش نانچنآ .دش مامت «دوب ناتسناغفا کیوراو



1۹۹ 

 ۱ مسا هطساو هب . دیدرگ یم هقرف نآ قوفت بابسا وا تعاجش و تیافک و لقع « دشیم

 وا رتکچوک ردارب راک تفرشیپ بابسا یلیخ تفارش و تواخس و تفاجش رد وا

 . دیدرگ ناتسناغفا تنطلس تخت ندروآ تسد هب یارب ناحن دمحم تسود ریما ینعی

 ناخ زارفارس رادرس ار وا هک ناخ دمحم حتف ریزو ردپ ناع هدنیاپ ریزو

 :تسا رارق نيا زا اهنآ یماسا و تشاد لباق * رسپ کی و تسیب ؛ دندیمانیم

 «داخ یلقرومیت رادرس «ناح میظع دمحم رادرس «ناح دمحم حتف ریزو

 «داخلد محر رادرس «لاحخ لدنهک رادرس «ناخ لدریش رادرس «داحت لدرپ رادرس

 رادرس ؛ناخ دمحم ناطلس رادرس «ناخ دمحماطع رادرس «ناحخ لدرهمرادرس

 :رادرس,لاخ دمحم تسود ریما رادرس «ناخ دمحم دیص رادرس «لاخ دمحمریپ

 «ناخردبح رادرس «ناح دایز رادرس «ناح نامز دمحم رادرس «ناخ دمحم ریما

 .ناخ هلاریخ رادرس «ناخ هعمج رادرس «ناخزاب هرط رادرس

 رفن تسیب «شارت هاش روالد صخش صخش نیا هنامحر یب لتق ضحم هب

 هک نارماک هدازهاش وا رسپ و دومحم هاش تفلاخم هب ینارد ةفیاط ریاس و ردارپ

السلارضاح ؛ دوب هدومن کیرحت دوح ةنادرم تسود لتق هبار دوحخ ردپ
 دندیدرگ ح

 ریزو رتکچوک یاهردارب زا یکی هک ناح دمحمتسود ریما رمالارخآ و

 .م ۱۸۲۹ لاس رد ار دوح هداد تسکش ار دومحم هاش رکشل « دوب ناخ دمحم حتف

 هداوناخ هب ییازودس ُهداوناخ تنطلس و هدینادرگ ناتسناففا ریما .ق .ه ۱۲۲ قباطم

 رارقرب روک ذم ٌهداوناخ رد تنطلس لاح هب ات تقو نآ زا و . دیدرگ لقتنم ییازکر اج

 .دندومن هلحنادم اهسیلگنا ینعی وا نینواعم و ع اجشهاش یلیلق تّدم هکنآ رگم «تسا

 تلاح اب دوخ یقوقح یب تبوقع هب تنطلس نتعناب زا دعب دومحم هاش

 لتق نآ ةدمع بابسا هک ار نارماک تاذدب رسپ و تفای تافو تاره رد «تکاالف

 تاره ردیمان ناخدمحمرای ریزو « وا دوح یاهبصنم بحاص زا یکی « دوب هدیدرگ

 ینارمکح تحت تکلمم هک ینامز ات تسا حضاو یبوخب ینعم نیا . دیناسر لتق هب

 طلست دوخ یایاعر و اه هدرک رس مامت رب دناوتب هک دشاب هدوب یرادتقا اب صخش

 .تسا هدش رک ذ ناخ هدنیاپ رادرس نارسپ زا رفن تسیب مان نتم رد - *



2۷۰ 

 یجراخ *لود تسد هب یا هناهب « دیامن تموکح ًالطاب هاوع ًاقح هاوح « دشاب هتشاد
 نارمکح تسد رد تلود هک نیمه یلو «دنیامن هلخادم وا تاروما هک دبآ یمن
 نیطالس زا ایاعرای دتفایم اهنآ نیب هقرفت هلخاد تاشاشتغا زا ای داتفا یتیافک یب
 هحراح لود تسد هب یعقوم تقو نآ .تشاد دنهاوخن همهاو وا زا هدش لیم یب دوح
 راهظا روک ذم تکلمم هب تبسن ار دوخ یاعدا رگیدکی تفلاخم هب هک دیآ یم

  دنهاوخیم تاواسملاب تلادع و تاقوقح ایاعر تهج هب هکنيا ٌةناهب هب ای . دنیامن
 نیطالس ینارمکح تحت هک ینامز زا ناتسناغفا هدعاق نیا بجوم هب . دنیامن هلخادم
 نوتم تقو نآ زاو دنا هداتفا هلخاد یاهعازن و هلداجم رد «تسا هدمآ رد فیعض

 تاروما رد «سیلگنا و سور یاهتلود یاهلخادم ح رش زا رپ «ناتسناغفا خیراوت
 رد ار تلود نیا نابلاط و نابعدم هک دن هتشاد مامتها و « دشابیم تکلمم نیا ةلخاد

 زیوآ تسد ار اهنآ تک ادیپیبسانم عقم هک ینمز رها دنراد ها دوخ تسد
 .دنهدب رارق دوحخ

 تلود و «تسا هدوب کیدزن «ناتسناغفا اب ناتسلگنا تلود قباس نامز رد ۰

 باب نیا رد سیلگنا تلود تامادقا تهج نيا زا و تسا هدوب رود یلیحت سور "
 کی ریز هکنآ یاح هب «ناتسناغفا یتخبدب زا لاحلا .تسا هدوب سور تلود زا رتشیب
 هک دوشیم مولعم خیراوت زا..تسا هداتفا ایسآ گنس ود نیب « دشاب عقاو گنس
 هابتشا رتدایز باب نیا رد و «تسا هدومن هلخادم رتشیب ناتسناغفا رد ناتسلگنا
 * سور تلود یلو « دنا هدیدرگ ررضتم یلیح اه یسیلگنا ببس نیدههه تسا هدرک
 تلود هک مراودیما .تسا هدوب رتمک مه شا همدص و رتمک یلیخ شا هلخادم

 لصاح عفانم مه رتشیب «تسا هدیسر نآ هب رتشیب هک یتامدص ضوع هب ناتسلگنا
 جراخم زا دعب هک ار ناتسناغفا یتسود نیا ردق ناتسلگنا هک مرادیم راهظا و دیامن
 نیمه و هتسناد هدروآ تسد هب اهبنارگ سرفن رازه نیدنچ فالتا و هریل نویلیم دنچ
 و . درادن هفرص نآ تهج هب «ناتسناغفا اب ندیگنج هک دشاب هتخومآ مه ار قبس کی
 یفالت . دشابیم نآ یتمالس و دصاقم تفرشیپ بابسا «نآ ابندوب تسود

 لدو تسد هب :نتم رد - *

 تلود یلو :نتم رد - ۶
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 دهاوخ *لماک تسا هدمآ دراو ناتسلگنا تلود هب یضام نامز رد هک ییاهررض

 ۱ ۱ ۱ ف .دش

 سولح لباک تنطلس تخت هب ناح دمحم تسودریما مدح هکنآ زا دعب

 هب مهتم ارم هکنيا نودب «میامن نایب ًاحورشم ار یخیرات تالاح مناوتیمن «دومن

 نایب دنا هدومن سیلگنا ناخروم زا یضعب هک ار یتاراهظا اذهل . دنیامن یراد ضرغ

 .مرادیم روک ذم تسا مال ام ةيتآ ریبادت حیضوت تهج هب ردق نامه و میامنیم

 (یطسو یایسآ رد سور تلود هب موسوم نزرک درل باتک زا بختنم)

 ناتسودنه هب هک دنتشاد وزرآ ًابلق هشيمه میدق یلیح یاهنامز زا اه سور»

 هب یحرط «نیرتاک سیرطارپما .ی .۰ ۱۲۰ قباطم . ۱۷۹۱ لاس رد .دنیامن هلمح

 .ع ۱۸۰۰ لاس رد اددحیم . دوب هتخیر لباک و اراخب هار زا ناتسودنه ریخست تهج

 نآ رد هک تراپانب نوئلپان و سور روطارپما ؛لاپ روطارپما .ق .۰ ۱۲۱۵ قباطم

 فرط هب هقفتم تک رح تهج هب یریبدت «دوب هسنارف تلود لوا لسنوق تقو

 اددجم .ق .۰ ۱۲۲۲ قباطم .م ۱۸۰۷ لاس رد زاب . دوب هدومن بترم ناتسودنه

 ناتسودنه ریخست لایح هب «هیسور ردناسکلا روطارپما و هسنارف نوئلپان روطا رپما

 دیشکن یلوط یلو « دومن تنواعم لایخ اهنآ هب مه ناریا هاشداپ هعفد نيا و « دنداتفا

 قیوعت هدهع هب ناشیا دوصقم و هدومن ع ازن ناشدوخ نیب روک ذم یاهروطارپما هک

 ریخست لایخ هب ناریا و سور نیتلود .ق .۰ ۱۲۵۳ قباطم ۰م ۱۸۳۷ لاس رد و داتفا

 زجاع تاره مکحم ٌةعلق حتف زا یلو «دندش روآ هلمح تاره هب ًاقفتم «ناتسودنه

 ریحست مزع هب سور تلود ق .ه ۱۳۷۲ قباطم .م ۱۸۵۵ لاس رد ًاددحم . دندنام

 دوخ دصاقم تسناوتن زاب «ناتسگنرف تابالقنا ببس هب یلو ؛هدش ممصم ناتسودنه

 بناج هب ار ناخ دمحم تسود ریما هک دندومن یعس یلیح اه سور . دیان ءارحا ار

 الماک.: نتم رد ۳ ۱



۷۲ 

 لاس یلا ".ق.۰ ۱۲۸۹ قباطم .م ۱۸۷۲ لاس زا و دنتسناوتن یلو « دنشکب دوح

 سیلگنا تلود تفلاخم هب ناخ یلعریشریما اب 8.ق.۰ ۱۲۹۵ قباطمهرم ۱۸۷۸

 ۱ «. دندش شزاس لوغشم

 زا هک ار یرکشل رفس میاقو هک دشابیم نیا ةچباتک زا بختنم لیذ ترابع
 لاس رد روک ذم ةهجباتک .تسا هتشون «دندمآ یم ناتسناغفا و دنس هب ناتسودنه

 تسا نمضتم اهدعب یلا ۱۳ ٌهحفص زا ار بلاطم نیا و تسا هدیسر عبط هب .م ۳۴

 : دوشیم روک ذم هک

 ناتسناغفا تنطلس هب ناخ دمحم حتف ریزو ردارب ناخدمحم تسودریما)

 .دیدرگ فرصتم ار تاره نارماک هاش .دوب ریبدت و تلادع هب فورعم و دیسر

 نارادرس ینارمکح تحت ندش تسد هب تسد «بتارم نیدنچ زا سپ راهدنق

 تاشاشتغا هگنس تیحنر هحار و دندیدرگ نانعلا قلطم دنس ءارما . دمآ رد ییازک راب
 تاروما . دومن ناتسناغفا هلتخم تنطلس بناج هب یدعت تسد هتسناد منتغم ار یمومع

 تلود ذوفن هک دش تفتلم ًارهق ناتسودنه لود هکنيا ات دوب یراج لاونم نیمه هب
 .ع ۱۸۳۷ لاس رد اه سور هک یتقو .تسا یقرت هب ور یطسو یایسآ رد سور
 حضاو یبوخب بلطم نیا تقو نآ «دندومن هرصاحم ار تاره .ق .ه ۱۲۵۳ قباطم

 زا ار ناخ دمحم تسود ریما هک دندومن یعس ناتسودنه تلود نامز نآ .دش
 ناح دمحم تسودریما .دنرادهاگن رود هدیشک رانک ناریا و سور نیتلود دصاقم
 تلود هکنآ طورشم «منک یم لوبق ار سیلگنا تلود یتسود نم هک تشاد راهظا

 ظفح «تسا هدش فرصتم ار رواشیپ هک هگنس تیجنر هحار تایدعت زا ارم اهیلاراشم

 ۱ ) .مربیم هانپ ناریا تلود هب الاو دنیامن

 هک دندوب هتشگ ممصم سیلگنا تلود نوچ « دوب یسحن تعاس «تعاس نآ

 و مییامن هلحادم وا تاروما رد دشابیمن یضتقم هگنس تیجنر هحار و ام نیب طباور
 سپ . دیامن قافتا ناریا تلود اب میراذگب میناوتیمن مه ار ناخ دمحم تسودریما

 لاس تشه و تسیب زا هک ار عاجش هاش و لزع ار واهک دوبن نیا زح رگید هراچ

 ۰6 ۱۳۸۹۵ ؛نتم رد --# ,6

 .۵ه ۰ "نتم رد -ٍ .2



۱ ۷۳۳ 

 دوحخ شیپ هکنانج ات مییامن بوصنم ناتسناغفا تموکح هب تسا هدوب یرارف هک لبق

 رد اذهل .مییامن طوبظم ؛یطسو یایسآ مامت رد ار دوخ ذوفن میدومنیم یروصت ۱

 نوشف .ق.۰ ۱۲۵۵ و ۱۳۵( یاهلاس قباطم .م ۱۸۳۹ و ۱۸۳۸ یاهلاس

 یلو « دمآ رب اهنآ تعنامس هب یسک رتمک هدیدرگ ینارد تکلمم لخاد «نیک ناجرس

 هب عاجش هاش . دش میلست «نتانکم میلورس هب ناخ دمحم تسود ریما نینزغرد

 هاش تهج هب .دیدرگ مارم قفو رب اجنآ تاروما مامت و دومن تعجارم ناتسناغفا

 . دش اطعا مدرم هب ینارد تلود یاهیناشن و دش هداد بیترت رکشل مه عاجش

 یلو « دیسر فارطا زا اه تینهت و اه هباطحخ .تفای ءاقترا یدرل ةحرد هب نیکناح رس

 دنتشاد ار یناهگ ان هثداح نامگ رتمک ایند یلاها مومع و یسایس نامدرم هک سوسفا

 ۰ ًاتبقن ,ق. ۱۲۵۷ قباطم .ع ۱۸4۱ لاس ربماون لیاوا رد .دوب ایهم اهنیا تهح هب هک

 هلمجنآ زا هک یدایز نوشق مامت فالتا و سیلگنا ریفس ندش هتشک و دومن یور

 اهپوت مامت نتفر تسد زا و هدوب یدنه نوشق جاوفا نیدنچ و ؛ ( هرمن یسیلگنا جوف
 ریظن هک تسا هدوب یثداوح مالک ةصالح اهنآ یاه مناخ و اهبصنم بحاص یریسا و

 هک ار ام تاروصت یلکب تاقافتا نیا و تسا هدش هدید رتمک ام خیراوت بتک رد نآ

  یطسو یایسآ مامت رد سیلگنا تلود ذوفن و هدومن لصاح تسا نیا ناتسناغفا

 ینعی ام هدرورب تسد «لاس نامه راهب رد و دومن لیاز «تسا هدش رارقرب الماک

 زا یتعامج تفریم کاحتب لحم رد دوخ یودرا هب هک ینیح ار کلملا ع اجش هاش

 رخآ هب یلاح نیرتدب رد وا یناگ دنز مسق نيا هب و دندیناسر لتق هب ار اه ییازک راب

 . دیسر

 لثم هب دوع هنایدعتم یطخت ریبادت یاه یبارح زا ام صالختسا بابسا

 هک میامنیم تلئسم دنوادخ زا . دوب هنابقرتمریغ یقیفوت ام کانلوه یناهگان تافاکم

 .میضاب هتشادن رظن فرص دوح هیلاح تاحوتف رد وا هزادنا یب یاهتمعن رکش زا "

 ام یاهینارمکح هبو میدوب هدومن شومارف یلکب .م ۱۸۳۹ لاس تاحوتف رد هکنانج

 تاحوتف هن تسا تلم تفارش ثعاب تلادع دننادب هک دیامرف تیانع یرک ذت تلاح

 یماطم ریاس لثم حمط و یصرح تیصعم هک دنا زین و مدرم رب هو هنیدعتم

 . دشاب یم تّلم تلذم بابسا

 فینصت«ناتسناغفا تکلمم تالاح حرش باتک زا بختنم ی ترابع
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 و رواشیپ و راهدنق و لباک » : دشابیم .عم ۱۸۳۸ لاس ربتک ا رد هعبطم نوتسدنفلا
 دمحم تسود ریما ناردارب ینعی) دوب هددعتم یاهردارب فرصت رد اهنآ تالاحم

 ای راهدنق تموکح هب اه ینارد ٌهفیاط .دنداتفا رد رگیدمه هب دوز اهنبآ و (ناح
 یتعاطا ییزح تسا هدوب رت کیدزن اهنآ لاحم هک طاقن ود نیا زا مادک ره تاره

 یاه ینارد تنطلس ضارقنا نامز رد . دندوب نانعلا قلطم فیاوط ریاس یلو « دنتشاد

 رکشل مظن لیمکت لوغشم یگنرف یاهبصنم بحاص هطساو هب هّگنس تیجنر «ییازودس ۱
 تلاح اب اه ناغفا و دشیم اه ناغفا یدنه تافرصتم رطحن ثعاب رما نيا و دوب دوح

 رد دنچ ره هیلاراشم یریگ ولج اهنآ تادحرس ندوب یلاخ و دوخ تلود یناشیرپ
 تیجنر . دنتشادیمن ار وا ٌلمح تماقتسا باتزاب دندش یم مه دحتم هک یتروص
 و دیدرگ فزستمار نانآ نیرت کیدزن طاقن و ایلع دنس و هیلو ناتلم و ریمشک هگنب

 ردارب و لباک ریما نیب هک ار یعازن اهدعب ژ تحخاس عیطم ار ریمشک یبونج فیاوط
 اجنآ هدیشک رکشل راهدنق فرط هب عاجش هاش .داتفا قافتا « دوب رواشیپ رد هک وا

 دنس هناخدور ات ار نآ رواجم تاحاس مامت و رواشیپ هتسناد منتغم دومن فرصت ار

 هک مه خلب تموکح و دندیدرگ فرصتم ار روپ راکش مه دنس یارما . دومن ریخست
 تعاطا مسا هب طقف ناتسچولب ناحخ و دیدرگ لقتسم دوب ناتسناغفا تعاطا رد امسا
 ریبدت و تلادع هب فورعم لباک رادرس ناخ دمحم تسود ریما .تشاد ناتسناغفا زا

 هاش فلاخم ود ره تسا راهدنق رد هک دوخ یردامان ردارب اب هیلاراشم . دّشابیم

 تنطلس یاعدا هدش فرصتم ار تاره دوخ ردپ تافو زا دعب هک دنتسه نارماک
 رهش هب یدایز ٌهمدص «تابالقنا و اهگنح نیا رد . دیامنیم ار ییازودس ُهداوناخ
 هاش .تسا هدیسرن یللخ ًارهاظ تکلمم ریاس رد یلو «تسا هدمآ دراو رواشیپ
 رد ۰ دوب هدیدرگ فرصتم ًأتقوم ار راهدنق هدومن یشک رکشل هکنآ رب هوالع عاجش

 رکاسع فقوم هک هنامدوی رد اددجم الاح یلو «تابراحم لوغشم تکلمم طاقن ریاس

 هتفرگ ار وا بیرف هب هگنس تیجنر تقو کی . دشابیم نطو ءالح ؛تسا سیلگنا

 ساملا هک دوب نیا هگنس تیجنر دوصقم و درک ک ولس وا اب هنامحر یب روطب

 وا صالختسا لیصفت و تاعقاو نیا تالاح . دریگب ًارهق وا زا ار رون هوک هب فورعم
 ووج رد سنرب ردناسکلا رس ؛ دمآ لمع هب وآ نوتاخ تناطف و تمه ةطساو هب هک ار

 نیا بلاطم و تسا هدومن نایب ًاحورشم ناتسناغفا هدیدج تاعقاو ریذپلد تالاح



 ۷ْه

 هدش ذحنا تسا هتشون رت لصفم هک یلنراک رتسم باتک زا و روک ذم باتک زا هلواقم

 5 هه .تسا

 ناریا تلود هک دوب نیا دشیم لصاح تابالقنا نیا مامت زا دیاب هک هجیتن ۱

 هچرگ | یلو  دشیم فرصتم دیاب «دوب ناتسناغفا هب قلعتم هک ار ناسارح زا یتمسق

 رکشل ناریا هاشداپ دنچره و دنریگب ار تارههک دنا هدومن یعس ًاررکم

 زا یراک روک ذم ةطقن رد زونه « دراد یگنرف یاهبصنم بحاص و هدش تیبرت یماظن

 ردپ اب تایوهل و یتیافک یب رد هک دوشیم مولعم شدوحن نارماک .دنا هدربن شیپ

 ناح دمحمراپ وا ریزو تأرج و تادهاجم هطساو هب وا رادتقا نکل «تسا ربارب دوح

 و تسا هدومن هرصاحم ار تاره «ناریا هاشداپ هک تسا لاس کی .تسا رارقرب

 شیپ زا یلو ؛ دریگب شروی هب ار نآ هک تسا هتشاوخ تارابحنا رارق زا هجرگا

 و پیترس رفن هدزای روک ذم رارق زا . دندش فلت وا نوشق زا مه رایسب و تسا هدربن

 :فلتیماظن زابرس رفن هاجنپ و دصتفه ورازه و رگید نابصنم بحاص هرفن جنپ و لهچ
 دوخیمومع نمشد هک دنراداو ار راهدنق و لباک یاهتموکح رگا مه زاب تسا هدش

 . ینعی) ینارد تکلمم مکحم دس هک تسا نکمم دنوش لماش ناریا تلود ینعب

 قافتا نيا رگا . دوشب وا تامحز ناربج و تماقتسا یفالت و هدومن حتغ ار (تاره

 رد لمتحی « دش دهاوخ ادیپ ام ناتسودنه تنطلس تالاح رد یلک رییغت « دتفیب

 « . دوب دهاوخن رثا یب مه ناتسگنرف یاهکتیلوپ
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 متشه لصف

 ثداوح ریاس و تاره هب ناریا یشک رکشل

 هک ناتسناغفا یاهگنج تالاح باتک هب موسوم باتک زا بختنم لیذ ترابع
 : دشابیم ۱۳ یلا ۱۱ ُ؛حفص زا تسا هتشون سبرافدلاب .یح .رآ

 نوشق هک دش نیا یلک بابسا هک ناریا و سیلگنا نیتلود نیب تافالتخا نوچ »
 هلمح ناتسناففا هب .ق .ه ۱۲۵۵ قباطم .م ۱۸۳۹ لاس رد سیلگنا تلود ناتسودنه

 زا لبق ار ناریا و سیلگنا نیتلود نیب طباور عضو هک تسا مزال اذهل .دندش روآ

 قباطم .م ۱۸۱4 لاس رد هک یا همان دهع بجوم هب .میيامن نایب ًالامجا روک ذم یطخت

 دهعتم سیلگنا تلود « دوب هدش هتسب نیت روک ذم نیتلود نیب .ق .ه ۱۲۳۰ لاس

 کمک هب نوشق « دیامن یشک ر کشل ناریا هب ناتسگنرف لود زا یکی رگا «هدیدرگ

 کمک یارب هئالاس ةناعا هو ای دنتسرفب ناتشودنه هار زا ناریا هاشداپ ترضحیلعا

 دوح رگا هک دوب هدش طرش هک یدوحو اب .دنزادرپب ناریا هب گنح تاحارحا

 زاب « دش دهاوخ لطاب روک ذم ةماندهع « دوشب یشکر کشل نیا کر حم ناریا تلود

 .تسا هدوب یرطح رپ ٌه دهاعم مه

 و ۱۲4۱ یاهلاس قباطم .م ۱۸۲۷ یلا ۱۸۲۵ لاس رد یتخس گنج هک ینامز

 سیلگنا تلود « داتفا قافتا سور لارنژ جیوکساپ و ازریم سابع نیب .ق .. ۳

 تسکش زا دعبو دومن ابا دقن لوپ هب هچ و رکشل هب هچ ناریا تلود هب یهآرمه زا
 هب یاج نامک رت ةماندهع بحوم هب هک یگنج تمارغ ببس هب «ناریا تلود ندروح

 سیلگنا تلود و داتفا ترسع رد ناریا تلود «تفرگ رارق اهیلاراشم تلود هدهع

 ینازرا تمیق هب ار زیگنا تمحز ةماندهع لاطبا هدرمش منتفم ار روبزم تلود جایتحا
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 دوفب هک تسا هدوبهلماعم نیمه یرطف ذجیتنهدیرح هریل رازه دصیس هب ًایرقت ین
 هک تسا هدوب یرطف ٌةظحالم نامه هب مه نیا و تساکب هتنالع نارب رابرد رد سیلگنا

 . دمآ رد سور تلود ذوفن تحت هدش تفتلم دوخ لاح فعض زا ناریا تلود

 .ق .۰ ۱۲۵۰ لاس قباطم .م ۱۸۳ 4 لاس رد ناریا نسم هاشداپ هاش یلعحتف

 ع اجشردپ یتمه دنلب تافص رتشیب هک ازریم دمحم هدازهاش وا هداوت و دومن تافو

 دنلب . دومن سولج ناریا تنطلس تخت هب «دوب هدیسر وا هب ازریم سابع ینعی وا

 دحرس رد هک ار تاره لقتسم تلایا هک تشاداو ار وا هیلاراشم صوصخم یتمه

 لایخ نيا هب ار وامه وا یسور نیرواشم و دیامن حوتفم «تسا عقاو داتسناغفا یبرغم

 تسد رد لاح ات هک دوب ناتسناغفا کلامم ُهیقب تاره طقف . دندومن یم صیرحت ًادح

 . دوب هدنام ییازودس ٌةفياط ینعی «ناتسناغفا قحیذ یتنطلس هداوناخ ءازجا زا یکی

 ندومن لزع زا دعب هک دومحم هاش نآ رسپ ینعی «دوب نارماک هاشنآ نارمکح

 دنلب ماقم نآ زا مه شدوح «ناتسناغفا تنطلس تخت زا ار ع اجش هاش دوح ردارب

 داوج هاشداپ . دوب هدومن رایتخا ینیشن هشوگ تاره کچوک تلایا هب و دش هدنار

 ریفس نيلا رتسم . دوبن زیوآ تسد یب «تاره هب یشک رکشل هب مادقا تهج هب «ناریا

 ناریا تلود کسمتم نیا هب فارتعا یت یتسار روطب «ناریا رابرد میقم سیلگنا تلود

 تنطلس قحتسم باوص یور زا ناریا هاشداپ هک تشون دوح ٌهعوبتم تلود هب هدومن

 تلایا زا یتمسق ندومن فرصت رد نارماک هاش مادقاو دشابیم نینزغ ات ناتسناغفا

 هب هک تسا هدمآ ناریا هاشداپ ترضحیلعا تسد هب یلماک کشمتم ناریا ناتسیس

 و ناتسلگنا تهج هب هلئلسم نیا تیمها . . دیامن هنامصح مادق) هب ع ورش تاره تفلاخم

 هب تبسن ناریا تلود ةنامصح مادقا نیا رد سور تلود ذوفن هک دوب نیا ناتسودنه

 .تشاد تیلحدم تاره

 هک دومن راهظا ناریارابرد میقم سیلگنا تلود راتخم ریزو "نیلارتسم

 هب ناریا تلود رگا هک تسا نینچ سور و ناریا یاهتلود نیب هیلاح یاضعقا

 هدرک تفرشیپ شراک سور تلود هک تسا نيا لثم « دنک ادیپ یطلست ناتسناغفا

 .ق .۰ ۱۲۳۰ قباطم .م ۱۸۱4 لاس ٌةماندهع رد هک یلصف قافتا ءوس زا یلو «تسا

 ۸1500 نسیلآ #
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 یگنح اه یناریا و اه ناغفا نیب هک یتروص رد دوب نومضم نیا هب ؛ دوبقوش هتسب

 هکنیا رگم ؛ دش دهاوخن نیفرط زا کی چیه نخرعتم سیلگنا تلود « دتفاین قافتا

 ریزو نسیلآ رتسم . دیامنب یرگ یجنایم اهیلاراشم تلود هک دنیامن شهاوح نیفرط "
 یشک رکشل باب رد ود ره وا زا دعب راتخم ریزو *لینکم رتسم و روبزم راتخم

 رد . درکن یا هدیاف یلو « دندومن ضارتعا اهیلاراشم تلود هب «تاره هب ناریا تلود

 هرفط باوج یلو « دشیم راهظا مه گر وبزرطپ هب سیلگنا تلود تبناج زا باب نیا
 ات یسایس نیرومأم بارطضا هک دومن طابنتسا ناوتیم هرقف نیا زا . دنداد یزیمآ

 نیا هک دوب هتشون دوح ةعوبتم تلود هب نسیلآ رتسم هک تسا هدوب تخس هزادنا هج

 فرظ هب یشک رکشل سور تلود هکنآ لثم تاره هب تبسن ناریا تلود مادقا

 ** دنلک آ درل .ق .۰ ۱۲۵۳ قباطم .م ۱۸۳۷ لاس لیاوا رد و دیامنیم ؟ناتسودنه

 ناریا رابرد میقم سیلگنا تلود راتخم ریزو لینکم رتسم هب ناتسودنه یامرفناقرف
 نیا هب . دنیامن ک رت ار یشک رکشل هک دیامن هرک اذم ادح ناریا هاشداپ اب هک تشون

 رظن هب ار نامدوخ یبرغم دحرس تایالو ریگست و هلخادم هب تامادقا نیا هک تهح

 ِ .منیبیم تفلاخم و دانع
 تاره فرط هب ؛هدشن رثأتم سیلگنا تلود ریفس تاراهظا زا ناریا هاشداپ

 .ق .ه ۱۲۵۳ قباطم .م ۱۸۳۷ لاس ربماون هام موسو تسیب خیرات هب و دومن تک رح

 یودرا رد هک یدتمم نامز فرظ رد لینکم رتسم .دیدرگ ع ورش تاره هرصاحم

 دوب رتدایز یلیح «ناریا هاشرابرد رد وا لباقم رد سور تلود ریفس هناتسود دوقن ۱

 هدش هتسح « دمآ یم مهارف وا یارب لصتم هک یضافختسا زا سیلگنا تلود ةهدنیامن و

 هکنآ زا دعب .تفر هدومن تک رح ناریا یودرا زا هدش سویٍأم یلکب رمالا تبقاع

 پوت اب تاره ةعلق هب ایلاوتم زور شش « اه سور ینعی اهنآ نینواعم و اه یناریا
 .ی.۰ ۱۲۵ ؛ قباطم .م ۱۸۳۸ لاس نئوژ هام موس و تسیب خیرات رد « دندرک کیلش

 ۵6 - معنا لینکم -#

 فرط هب شک رکشل سور یشک شکل سور تلود :نتم رد -
 ۸۱۱2۰0 دنلک وا درل - ی
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 اهنآ زا مه یدایز فالتا و دنذشن بایماک یلو ؛ دندرب یتخس شروپ يروبزم هعلق هب

 ار تاره ٌهرصاحم هک دیدرگ ممصم هتشگ رطاحخ هدرسفا ناریا هاشداپ اذهل .دش

 . دیامن کرت

 . دیدرگ هاش مزع نیا توق بابسا «ناریا یودرا رد *ترادداتسا لنلک دورو

 یگنج یاهیتشک اب سیلگنا تلود یماظن هوق هک داد عالطا هاشداپ هب هیلاراشم نوج

 و تسا هدش دراو سراف جیلخ ک را هریزج رد هدومن تکر ح یثبمب زا اهیلاراشم

 دیاب هک :دوب هدروآ ناریا هاشداپ تهج هب یحیرص (تجح مامتا ینمی) موتامیتلا

 ةجراح روما ریزونتسرملاپ نتسارماپدرال نوج .دنیامن تعحارم تاره زا ًاروف

 رکشل سراف جیلخ فرط هب ناریا هاشداپ هجوت فارصنا ضحم «سیلگنا تلود

 طیارش زا هک تسنادیم قحم نامز تالاح ءاضتقا بسحرب ار دوح هداتسرف

 نآ دراوم نیدنچ رد سیلگنا تلود هک ار یا هماندهع لوصف زا یکی هحبحص هحضاو

 موتامیتلا نوچ مه هاش دوخ دوشیم مولعم و دیامن رظن ترص دشاب هتشاد روظنم ار
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 .ق.۰ ۱۲۲ قباطم .م ۱۸۲۲۱ لاس رد دومن بولغم ار دوحخ نانمشد مامت «عاجش

 .تسا هدوب اه یسیلگنا هب لیام ابلق هیلاراشم . دیدرگ ناتسناغفا لقتسم نارمکح
 «باجنپ اب ام یونا گنج رد هک دش نیا طقف ام هب تبسن وا یتسود عطق بابسا

 هک هنایدول زا «لوزعم ع اجش هاش .دومن یرکشل کمک اه کیس زا هیلاراشم

 وا تالابح . دوب ینیچ بابسا لوغشم ًالاصتا دوح یبوصنم تهج هب «دوب وا هاگهانپ

 زا یضعب .ق .۰ ۱۲۸ قباطم .م ۱۸۳۲ لاس رد و تفرگن تروص یتدم ات
 زا ع اجش هاش هک ییاعدتسا باوج رد . دش هگنیس تیجنر هجار و وا نیب اهدادرارق

 تشاد راهظا ناتسودنه تلود «دوب هدزمن هدقن ٌهناعا و تبوقت تهح هب سیلگنا تلود

 هب «ناتسناغفا تاروما رد اهیلاراشم تلود هک یراد یفرط یب اب وا اب یهارمه هک

 هک یا هدعاق یب راک یلو «تشاد دهاوخ تافانم «تسا هدومن رایتخا دوخ تهج

 وا هب یتناعا ع ون کی هداد دقن هدعاسم ار وا ههامراهج بحاوم هک دوب نیا دندرک

 هجو نآ اب دناوتب یسک هک دوب مک یلیخ گنج تهج هب هیپور رازه هدزناش
 ۱۸۳۳ لاس ُهیروف هام رد عاجش هاش اذهعم یلو «دروآ تسد هب زاب ار یتننطلس تخت

 اهنآ « دنس یارما اب هبراحم زا دعب .دیدرگ دوصقم مزاع .ق .ه ۱۲4٩ لاس قباطم .عم

 دومن هرصاحم ار راهدنق ٌةعلق اجنآ دورو هب .دیدرگ راهدنق ٌهناور هدومن بولفم ار
 الجعم لباک زا نباخ دمحم تسودریما . دوب هداتفا یتخس لامک رد راهدنق تلاح

 ین عافد عاجش هاش زا هک اجنآ رکاسعاب دعب و دومن صلختسم ار راهدنق هدمآ
 لامک هب عاجش هاش و دومن لوذخم هداد تسکش ار ع اجش هاش . دش قحلم دندومن

 تسودریما تبیغ نامز رد .تشاذگ اج هب ار دوخ هنب و هناخپوت و دومن رارف هلجع
 هتشذگ کتا ٌهناخدور زا هگنیس تیحنر نوشق «ناتسناغفا بونح رد «ناحخ دمحم

 هرد هب ار اه ناغفا ؛هدیدرگ فرصتم « دوب ناتسناغفا هب قلعتم هک رواشیپ تلایا
 ار اهکیس هک دومن یعس هجره ناخ دمحم تسودریما اهدعب . دومن یراوتم ربیخ

 تیجنر اب اه سیلگنا هکنیا ینامگ دب هب «درکن تفرشیپ « دیامن نوریب رواشیپ زا
 نیا لایح هب روک ذم ریما . دنا هدومن هحماسم هدرب شیپ زا هک یطخت نیارد هگنیس
 عاش و .دیامن تظفاحمار دوحخ هدومن شزاس ناریا تلود اب لباقم رد هک داتفا ریبدت

 .تسشن بقع هنایدول ینعی دوخ ءاجلم هب عاجش
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 مایلیو درل ضوع هب دنلک وا درل .ق ۰۴۹۲4۲ قباطم .م ۱۸۲ لاس سزام رد
 ریما هک یا همان تینهت باوج رد . دیدرگ بوصنم ناتسودنه ییامرگیگعرف هب کنتبن

 قوبسم امش :تشون هیلاراشم درل ؛دوب هداتسرف هتشون وا هب ؛ناح دمحم تسود

 لقتسم تاراما ریاس تاروما رد هک تسین نیا رب یلگن

 هیلاراشم . .دومن رظن فرض رارقا نیا ظحالم زا هک دیشکن یلوط و دیامن هلعنادم

 تسا هدوب شوشم «سور و ناریا نیتلود دصاقم پاب رد ناتسلگنا زا تکرح تقو

 سیلگنا تلود ءانما *ناشن رطاح ناریا رابرد میقم ام ریفس ؟هک یرابخا ةطساو هب

 هب یتامادقا هچ هک تسا هدوب دورتم یلکب هیلاراشم دوش یم مولعم یلو « دوب هدومن

 هک یرود رطخ باب رد ؛ دنلک وادرل ینعی هیلاراشم دنارودرس لوقب و دروایب لمع

 وا رب همهاو هوق هدیدرگ فئاح دنتشاد ار نآ لایخ وا دوخ زا رتشیب نیریاس

 رد و ؛ داتسرف ناتسناغفا هبیتراجت ترافس مسا هب ار سنرب ناتیپاک هدش یلوتسم

 لمعلاروتسد یلو ؛تسا هدوبیکتیلوپ بلاطم *فشک تهج هب ترافس نیا تقبقح

 _ِ ۱ . دوب هدشن هذاد وا هب ینیعم

 نمی «دیدرگ لباک دراو .ق. : ۰۱۷۵۲ قباطم .مع ۷ ربماتپس هام رد سنرب

 ًالبق هیلاراشم « دندومن تاره ؛رصاحم هب عورش ناریا رکشل هکنآ زا لبق هام ود

 .م,۱۸۳۲ لاس رد نوچ .تسا هتشاد یلماک لیم ناخدمحم تسود ریما هب تبسن

 هادوناخ هک دوبن نيا دومنیم دییأت هیلاراشم هک ار یریبدت .تسا هدوب وا نامهم

 روک ذم ریبدت یلو « دنیامن رارقرب «عاجش هاش ةطساو هب ار ییازودس قحیذ یتنطلس

 تیامح تحت ار وا و هدومن مکحم ار ناخ دمحم تسودریما تنطلس هک دوب نیا

 سنرب ناتیپاک . دیامن هارمه هیلاراشم تلود دصاقم اب ار وا هدروآ رد سیلگنا تلود

 زا ریفس هک ارچ «تسا هدیسر لباک هب یدعاسم نامز رد هک درک یم نامگ ًالماک ۱

 راهدنق دراو البق یهارمهیاه هدعو و یاده و فحت اب ناریا هاشداپ بناج

 . دوب هدیدرگ

 .ق ۱۳۳ سم رد #
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 ۱ ناخ لا بیبح ریما



 كلوا

 سور و ناریا یاهتلود ابهک دوخ تارکاذم باب رد ناخ دمحم تسودریما
 دوب بلاط و دوب هدش سویأم سیلگنا تلود یهارمه زا نوچ «#لادیم نایم رد

 « دیامن یریگ ولج اه کیس تایطخت زا ات دسرب وا هب یددم دشاب *یسک ره زا هک
 ارم نانچ رگا هک درک راهظا و تشادن یفخم «سنرب ناتیپاک زا ار یبلطم چیه
 اب مرضاح «مشاب هتشاد ناتسودنه تلود زاار ددم و یهارمه عقوت هک دیزاس نئمطم

 هللاراشم ناتیپاک انثا نيا رد «میامنب تارک اذم ک رت دوخ تکلمم یبرغم لود

 «هدومن زواجت دوح تیرومأم دح زا  دوخ دصاقم تفرشیپ ردیمرگ رس تدش زا

 ه.اعو اهنآ هب و درادزاب ناربا تلود یتسود زاار راهدنق یاهرادرس هک دومن یعس

 در یفالتیارب ناریا تلود لمتحی هک هنامصح تامادقا زا هک داد یدقن هناعا

 نیا تهج هب . دنیامن یریگ و لج دروآ لمعهب دهاوخب دوخ یاهدیون ندرک
 وا هب هدومن باتع تخس وا هعوبتم تلودار سنرب ناتیپاک هزاجا یب طرفم یمرگ رس
 طباور . دیامن ضقن دوب هداد راهدنق یاهرادرس هب هک ار ییاه هدعو دندرک رما

 تهجنیا هب ؛ داتفا لاکشا هدقع رد یدوزب ناح دمحم تسود ریما اب سنرب ناتییاک

 لباک دراو سور روطارپما بناج زا ترافس مسا هب یسور بصنم بحاص هک
 وا تعجارم زا دعب ار هیلاراشم و دوب هابتشا لحم هیلاراشم ةمان دامتعا یلو « دیدرگ

 هچرگا «تشاد دودرم ًالماک (سور ةجراخ روما ریزو) دورملسن تنک «هیسور هب
 یاه هداتسرف هب ییانتعا ناخ دمحم تسودریما . درادن یتمها نادنج راک نیا

 تلود یتسود زا ریغ نم هک دادیم نانیمطا سنرب ناتیپاک هب و درکن روک ذم

 راهظا دوحخ ٌهعوبتم تلود هب سنرب ناتیپاک و مشابیمن یرگید یتسود لیام سیلگنا .
 هک یباوج ترابع زرط یلو «مراد لماک دامتعا وا راتفگ قدص هب نم هک تشاد

 نآ زا هک تسا هدوب هنارحبتم هنامکحت نانچ « دوب هتشون لباک نارمکح هب دنلک وادرل "

 یرطاح ردکت بابسا روک ذم باوج هک تسا نیا هدنسیون دوصقم هک دشیم مولعم

 ۱ ۱ . دروایب مهارف

 رمث یب ار سنرب ناتیپاک ترافس و دیشخب ار دوخ رثا روک ذم باوج

 ردق نیا دوخ رورغ زا ناخدمحم تسودریما هراچ نیرخآ یارب مه زاب « دیناذرگ

 اناوخان :نتم رد +
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 هک دومن سامتلا وا زا هتشون هلسارم ناتسودنه یامرفنامرف هب هک هدومن لزنت

 نیا یلو « دهدب رادتقا و بلق توق یردق اهنآ هب و دبامن هحلاعم ار اه نوا تاملظت

 تسودریما هک یزیچ ره باب رد سور ریفس. درکن یرثا وا ةنازجاع تاراهظا

 تسود ریما اذهل . داد رایسب یاه هدعو ؛ دروایب تسد هب دوب لیام یلیح ناخ دمحم

 اب مه هدهاعم تعجارم رد و تشاد صاصتحا و تافتلا دروم ار وا ناخ دمحم

 ناریا رابرد میقم سور راتخم ریزو ار روک ذم ٌةهماهدهع و هدومن راهدنق یاهرادرس

 .۸۱۸۳۸ توا هام رد هدش حضتفم لباک رد سنرب ناتیپاک .تشاد یضمم دوز

 تیرومأم رد سنرب ناتیپاک هکنیا تهج هدومن تک رح اجنآ زا .ق .۰ ۱۲۵6 قباطم

 بناح هب ناتسودنه زا وا تکر ح زا دعب هک دوب نیا « دشن هدروآ رب شدوصقم دوحخ

 صخش تروص هب دنلک و ادرل . دومن ادیپ رییغت ًاجردتم دنلک و ادرل کیتلوپ «لباک
 یلایخ چیه .م ۱۸۳۸ لیرپآ هام ات هکنآ و دوب هدیدرگ ناتسودنه دراو یبلط تینما

 تاراهظا زا هرقف نیا . دیامن لالحا «ناتسناغفا تقو نآ تلاح رد هک تسا هتشادن

 هروک ذم تاراهظا و دوشیم تباث «تسا هدومن روک ذم خیرات رد هک وا دوخ یبتک

 ات ار کلملا عاجش هاش هک هدیدرگ ممصم ًاعطق سیلگنا تلود هک تسا هدوب نیا

 تفلاخم هب هنامصح تامادقا رگید میراذگن دشاب ام تیامح تحت هک ینامز

 نئوژ هام رد یلو « دروایب لمع هب دنشابیم راهدنق و لباک رد الاح هک ییاهرادرس

 تظافح تحت ار عاجش هاش نتفر بابسا و هدومن هدهاعم هیلاراشم «لاس نامه

 دروآ مهارف لباکهب سیلگنا رک اسع یاه هزیئرس
 . دیامن حیضوت ار نآ تلع هک تسین تسد رد یلیلد «جازم نولت نیا باب رد

 یطسو يايسآ دودح رد هک تاره هب ات دوب حلتس دور نامز نآ رد هک ام دحرس زا

 لیم تسیود و رازه کی زا رتشیب تفاسم نیا و دوب لیاح یدایز تفاسم دشابیم

 تسین یکش و تسا مولعم ایند یاههار نیرت بعص نآ هار طاقن زا یضعب و دشابیم
 نوج « دنشاب شوشم تاک رح نیا زا یا هزادنا ات دندوب قحم ناتسودنه تلود هک

 ار تاره «یسور یاهتانم و اه سور بلطواد رکاسع راهظتسا هب ناریا رکشل
 هب لوغشم ناتسناغفا رد سور و ناریا نیتلود یاه هداتسرف و دندوب هدومن هرصاحم

 ناتسناغفا دحرسهزورما هک اریز ؛هدوبیمهوت هوق ود ره ضراوع نیا دندوب راک
 ۱ دنسم رد زونه ناح دمحم تسودریما دالوا و ؛دشابیم تاره فرط نآ زونه
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 تدش ردقج روک ذم ٌهوق هک دیامنیم بلاطم نيا و دنشابیم نکمتم لباک تراما

 هک دنتشادن یدیدرت ناتسودنه تلود و ناتسلگنا تلود همه نيا ابهیقلو ؛تسا هتشاد

 مادقا و دنیامن دیدهت ناریا تلود هب لباقم رد هداتسرف ک راح هریزح هب یرکشل

 . دیدرگ تاره ةرصاحم منم بابسا روک ذم

 ۰ هک ار ییاه ینیچ بابسا جیاتن هک دوب نیا ناتسناغفا باب رد رهاظ کیتیلوپ

 اهنآ زا  دیشخبیمن هجیتن رگا دوب لمحتم هچنانچ و دنیامن تبظاوم دوب راک رد
 زا هداتعم دعاوق هب ؛ دمآ یم روهظ هب اهنآ زا ییانتعم جیاتن رگا و دندومنیم لهاجت

 نیب هک یعازن و دوب مکحم هگنیس تیجنر اب ام یتسود .دندومنیم تعنامم اهنآ

 نآ حالصا دوب نایم ود رواشیپ تلایا باب رد هیلاراشم و ناخ دمحم تسودریما

 مادک هدهع هب ایآ ناتسناغفا یلوا گنج یاهیزیرنوخ تیلوئسم . دوب لهس رایسب
 ۱۸۳۵ لاس زا سوه باه ناجرس هک یتقو.دمآ دهاوخ دراو ناگتشذگ زا کی

 . دوب ناتسودنه یناپمک ٌةیمظن سلجم سیئر .م ۱۸۱ یلا

 تشاد راهظا «ناثوعبم سلجم روضح رد .ع ۱۸۲۱ لاس رد یفوتم نتورب درل

 ناتسودنه یناپمک یاسر سلجم و متحادنا هار ار ناتسناغفا گنج مدوخ نم هک

 سیلگنا تلود تقو نآ یانما هک تسا نیا هتبلا شراهظا ینعم . دنتشادن یهاگ آ ًادبا

 هدومن مادقا دوب وا هب هدرپس ناتسودنه تاروما مظن هک دوحخ ءازحا زا یکی ٌةطساو هب

 سلجم زا هگنیا لیلد هب زین و دیآ یم دراو اهنآ هدهع هب راک نیا تیلوئسم اذهل . دنا
 راهظا یلو « دنا هدرکن یتروشم چیه هلئسم نيا رد ناتسودنه یناپمک یاسر

  تاراهظا نآ « دومن ناثوعبم سلجم رد .م ۱۸6۲ لاس رد هک سوه باه ناجرس

 زونه دوب نیا سوه باه ناجرس راهظا .تسا هدومن حیرصت الماک ار قوف هروک ذم

 مدوب هتشون دنلک و ادرل هب ناتسناغفا کیتیلوپ ندومن رایتخا باب رد نم هک یا هلسارم

 ناتسناغفا هب رکشل هک دوب هداد عالطا هتشون نم هب هلسارم هیلاراشم هک دوب هار رد

 . دندومن فداصت هار نیب رد هتشون ود ره و تسا هدش هداتسرف

 تلود نیب .م ۱۸۳۸ ناتسبات لوا رد هک هماندهع هحردنم تامادقا دیهمت

 _ عاجش هاش هک دوب نیا دوب هدش هتسب عاجش هاش و هگنیس تیجر هجار و ناتسودنه
 زا مه ار اهنآ بجاوم « دشاب ناتسودنه ماظن زا نآ یاهبصنم بحاص هک یرکشل اب
 تخت هتشاد مه ار باجنپ ٌ؛جراهم یهارمه و تیئاضر زین و هداد سیلگنا تلود لوپ
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 وا رس بقع سیلگنا نوشق یاه هزینرس هکنیا نودب دروآ تسد هب ار دوخ تنطلس ۱
 سیلگنا نوشق تیوقت ع اجش هاش هک دش هتفریذپ مه راهظا نیا و دش راهظومب . دشاب
 دهاوخ تیافک وا تهج هب تگ وش ضحم حوف ود طقف و تشاد دهاوح مزال مه ار

 یاهزابرسزا یلیلق هدع نداتسرف زا ناتسودنه رالاسهپس نف یرنهرس یلو « دومن
 رمالا ت تبقاع «دوب هدومن هنالقاع تفلاخم رطحرپ هدیعب ترفاسم نیا هب ار سیلگنا

 مه هک یناسک و دوب هدومن رایتحخا ار یلطاب ریبدت ًالبق هک ناتسودنه یامرفنامرف

 هک دیدرگ ممصم هناتخبدب و دندومنیم صیرحت راک نيا هب ار وا ؛دندوب وا فارطا
 شود هب ار لابقا یب ؛ عاجش هاش هداد لیکشت یدنه و سیلگنا یاهزابرس زا یرکشل
 . دیامن ناتسناغفا ک انلوه مولعمان یاهنابایب ٌناور هدومن لمح اهنآ

 لگن تمیط بسح رب نتسودنه یامرفنامرف «مادقا نا هب ندش ممصم زا دم
 باوص و حالص هب نورقم دننک یم هچره هک دنراد تیرومأم ناتسودنه رد هک ییاه
 دومن عیاش و هتشون هرقف نيا زا دوح ٌةهمد تئارب رب نمضتم یا همانراهظا . دننایامنیم

 هک ییأر هکنيا رگم « دوش رک ذ هتشون نآ ترابع هک تسین مزال نيا زا رتشیب و
 رد هک دبوگ یم دنارودرس . دوش نایب «تسا هتشاد روک ذم هتشون باب رد دنارودرس

 زگر ه یتخب شو زا هک تسا هدش ریرحت نانچ موزل و تلادع ظافلا روک ذم شون
 مسق نیمه هب مه سدراودا یرنهرس و تسا هدماینرد ملق هب ًالبق «یسیلگنا ناسل رد
 نانج ناخ دمحم تسودریما تاک رح و دصاقم باب رد هک تسا هدومن یدنت ریبعت
 ۱ مه یسور ناد یسایس صاخشا کشر ثعاب هک دنا هدومن یراک هبتشم هنارحبتم

 5 . دوشیم
 هناهیفس مادقا نیا زا «؛تسا هدوب هبرجت یور زا ناشتا راهظا هک یصاخشا مامت

 لباک هب یترافس تثیه تسایر هب لبق لاس یس هک نوتسدنفلا رتسم . دندومن تفلاخم

 " روبع ناتسناغفا تاناتسهوک یاه هبقع زا رکشل رگا هک دوب نیا شیأر « دوب هتفر
 و میریگ یم مه ار لباک هک تسین کش «میناسرب مه ار نآ ةقوذآ میناوتب ام و دیامن
 . ریقف نآ یلاها هک یتکلمم رد ار وا هک میرادن یدیما یلو «میتسرفیم ار ع اجش هاش
 میناوتب یبوشآ رپ نامدرم نیب رد . دشابیم دیعب و تخس دا هار و درس دا یاوه و

 ناتسودنه یامرفنامرف دنلک وا درل زا لبق هک گنتین مایلیو درل .مییامن یرادهاگن
 یک زام .تسا هدوب هناقمحا تیاهن یراک مادقا نیا هک تسا هدرک تمالم «تسا هدوب
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 زا ریغ هک هدیعب تکلمم رد هنایشحو یشک رکشل نیا هک دوب نیا شیأر یگ ز لو

 یگناوید یراک « دشابیمن رگید یزیچ فرب و خي و ناتسگیر و اهنیهلرب و اههرک

 .تسا هدوب

 هعفد کی رگا هک تشاد راهظا دوخ یشیدنارود تسارف هب نتکتلو ود کود

 نآ ةجيتن «مییامن روبع داتسناغفا رد یتلود رارقتسا تهح هب دنس ٌهناخدور زا اهام

 باتک 4۸ ةهحفص رد) مییامن یشک رکشل ناتسناغفا هب ًامیاد دیاب هک دوب دهاوخ نیا

 رد تسا نیا ؛ دومن میاش ناتسودنه تلود هک یا همان راهظا (تسا موقرم روک ذم

 ار ناخ دمحم تسودریما یلو «میتشادن یتیلحخدم ام تنطاس تخت زا عاجش هاش لزع

 دراو وا هب همدص هک دوخ کیتیلوپ تفرشیپ تهج هب «دوب هدیناجنرن ار ام ًادبا هک

 سنرب هکنآ تهج ( دیوگ یم روک ذم باتک ۱۸۷ ةفحص رد زین و) میدومن لزع دمآ

 هب و یروفنم لخم صخش تیامح هب اهنآ هک دوب نیا «دندیسر لتق هب یتانکم و

 زا لوقنم هک یبلاطم اجنیا ات) دندوب هتفر لباک هب یضوغبم تلود بولطمان یگ دنیامن

 تالاح و ار ناتسناغفا خیراوت مناوتیمن یلو ؛( دش مامت دوب نیخروم بتک

 نیا تهج هب .میامن نایب ًاحورشم «تسا هدومن سیلگنا تلود اب هک ار ییاهگنح

 نیا «سیلگنا قثوم رایسب نیحروم رشکا .تسا مزال یا هدح یلع باتک بلطم

 ناتسودنه تلود یامرفناموق هک مرادب راهظا دیاب یلو ؛ دنا هتشون ًالماک ار بلاطم

 و سنرب تحلصم و لمعلاروتسد فالحرب و ریصقت نودب ار ناخ دمحم تسود ریما

 .. ۱۸6۰ لاس ربماون هام رد هدومن سبح «دندوب ریصب هک یصاخشا و یتانکم

 کیتیلوپ نيا هجیتن دنداتسرف ناتسودنه هب ًالولغم ار وا .ق .۰ ۱۲۵٩ لاس قباطم

 نرم ماست ار همه ؛دندوب لباک رد اه سیلگنا زا هجنآ هک دش نیا «هناملاظ
 د در نا دمحم تسودریمآ ناتسودنه تلود و دنتشک مه ار عاجش هاش اهدعب

 . دومن میلست اه ناغفا هب .

 ناتسناغفا تنطلس تخت هب .ق.ه ۱۲۵٩ قباطم .م ۱۸6۳ لاس رد هیلاراشم

 رد هدومن ینارمکح .ق .ه ۱۲۸۰ قباطم .م ۱۸۹۳ نئوژ هام مهن ات دومن سولجح

 زا دعب .دندرک نفد ار وا دسج مه اجنامه و تفای تافو یعیبط گر م هب تاره

 و دوب بیاغ ناخ لضفادمحمریما نم ردب ینعی شدشرا رسپ نوج وا تافو

 رد تسا هدش عقاو هچره اهدعب . دومن رایتخا ار تراما بقل ناخ یلعریشریما
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 هک تشاد راهظا دیاب ردق نیا الاح یلو «ما هتشاد نایب الماک باتک نیا لبقام لوصف
 ؛ناتسودنه تلود و سیلگنا تلود «ناخ یلعریشریما ینارمکح ته فرظ رد
 دیامنب تارک اذم سور تلود اب هک کرحم هکلب ؛ دنتشاذگ ار هیلاراشم هدومن هابتشا
 مه ناخ یلعریشریما رگید فرط زا و دندرک تمالم راک نیا تهج هب ار وا اهدعب و
 ةهکلم ترضحایلع هب تبسن ماع رابرد رد هکنیا تهج هب . دشاب یمن .اربم تمالم زا

 «سور تلود اب سیلگنا تلود تفلاخم هب و تسا هدرک یمارتحا یب ناتسلگنا
 تسود هک دومنیم رهاظ نانچ تدم نیا مامت فرظ رد و تسا هدوب شزاس لوغشم

 . دشابیم سیلگنا قداص

 بایسا هناخ یلعریشریما و سیلگزا تلود ینعی «نیتلود هابتشا ود ره نیا
 «ناخ یلعریشریما نوشق روک ذم گنج رد و دیدرگ ناتسناغفا یوناث گنج

 سور تلود رک اسع . دومن رارف هیسور هب ناحخ یلعریشریما دوخ و هدروحخت تسکش
 ار دوح نوشق تسناوت یمن « دوب رود یلیخ سور تلود و دروایب دوخ دادما هب ار
 هار رد ةناسویأم ناخ یلعریشریما رمالا تبقاع و دیامن رضاح ناتسناغفا دحرسرد
 ءوس هابتشا بکترم ناتسودنه تلود دعب . دومن تافو سرقن ضرم تدش زا هیسور
 ان .دیدرگ وا ناهارمه و یرانکیویک یولرس لتق بابسا هابتشا نیا و دندش یتین
 اب مه زاب «دنتشاد تیاکش ناحن یلعریش ریما ک ولس زا سیلگنا تلود هک یدوجو
 ار یرانکیویک یولرس اهنیا همه زا رتدب و دنتسب یدهع ناخ بوقعی دمحم وا رسپ
 هب تیافک ردق هب نیظفحتسم هکنیا نودپ « دنداتسرف لباک هب اه سیلگنا زا یدودعم اب
 ار اهنآ هک دنتشاد ناخ بوقعی رادتقا هب دامتعا و دشاب هدوبوا تظافح تهج

 و نتانکمرس هب دنتسنادیم هک یدوجو اب دندرک ار مادقا نیا . دیامنیم تظفاحم

 هک دراد رادتقا ردق نیا ناخ بوقعی ایآ هک دنتشادن مه نقی و هدمآ هج سنرب
 زا ناخ بوقعی ایآ دنتسنافیمن زین و دیامن یرادهاگن ًاملاس ار اه سیلگنا
 لوحد نذا ار وا ناهارمه و یرانکیویک یولرس هک دراد هزاجا تکلمم ناگ دنیامن
 ۳ تاشاشتغا و ناخ بوقعی سبح هب رجنم تامادقا نیا . دهدب ناتسناغفا هب

 یوناث گنج رد مه یغلابم . دش یرایسب یاهیزیرنوح و هدیدرگ تکلم مامتیمومع

 سولج ناتسناغفا تنطلس تخت هب و مدمآ هیسور زا نم دعب . . دش ح رج ناتسناغفا

 .مداتسرف نوریب ناتسناغفا زا ًاملاس ار سیلگنا تلود نوشق و مدومن
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 نیا رد الاح ما هتشاد نایب المجم ناتسناغفا اب ار سیلگنا تلود طباور نوج

 تکلمم بت ینآ کیتیلوپ باب رد ار دوح تالایخ و میمنیم ار دوخ 8در حیضوت باب

 ع ورش زا لبق .میامنیم نایب دراد سور و ناتسلگنا هب یتبسانم هک ییاج ات دوح

 هشقن ةشقن هب هک مراد شهاوح دوخ باتک ناگ دننک هعلاطم زا بلطم نیا هب ندومن

 نیب طباور هب قلعتم هک نآ یخیرات تاعقاو زا مه یردق و دنیامن ع وجر ناتسناغنا

 هظحالم تسا هداتفا قافتا هیضام نامز رد و دشابیم ناتسناغفا و ناتسلگنا نیتلود

 ینارمکح تحت تنطلس فعض نامز رد هک دوشیم حضاو بوح نآ زا دعب دنیامن

 زا یضعب هدرمش مدتفم ار بلطم نیا سیلگنا تلود «ناح دمحم تسود ریما مدج .

 اددحم «هدروآ رد دوخ تیامح تحت هدومن ازجم ناتسناغفا تادحرس زا ار تابالو

 زا یردق و ربیخ هرد و مرگ ةگلج ناحخ بوقعی دمحم و ناخ یلعریشریما مایا رد

 مدوح ینارمکح نامز رد و دنتفرگ ناتسناغفا زا رگید طاقن یضعب و کنشپ کاح

 نودسئالدرل تموکح ءازجا زاب مدرک یگ داتسیا ایوق نم هک یدوجو اب مه

 طاقن ریاس و ناتسریزو و لیح دنلب لحم زا ارم نارومأم «ناتسودنه یامرفنامرف

 تلود رک اسع یاه هزیترس « دیورن نوریب رگا «دندومن دیدهت و دندرک جارعنا

 نودب مه ار ون نمچ نهآ هارآ *هاگتسیا و دش دهاوخ هدیشک لباک فرط هب سیلگنا

 ترافس هجرگا. دندومن انب نم تکلمم کاح رد نم تلم نذا ای نم هزاجا

 مه نم « دومن حالصا ر بلاطم نیا و داد نم هب ضوع مسق کی دنارودرومیترامرس

 ماهتخاب سیلگنا تلود هب یتسود رد هچنآ زا هک اریز «مشابیم یضار و عن الماک

 هب هک مدرادیم راهظا نآ ضحم ار بلاطم نیا تسا هدمآ نم تسد هب نآ زا رتشیب

 تامطق زا ًاعطق ناتسلگنا تلود هچرگا هک مزاس حضاو دوحخ باتک ناگ دننک هملاطم

 هعطقهک دهد یمن تسد زا ار یعقوم ًادبا زاب یلو « درادن مرال ار ناتسناغفا تکلمم

 تلود زا رت رتشیب تلود نیا ؛دروآ تسد هب تصرف ماگنه روک ذم تکلمم زا ار یا

 .تسا هتفرگ ناتسناغفا زا سور ۱ ۱

 صاخشا و نیخروم زا یضعب بتک زا هک یخیراوت تاعقاو تالاح نایب زا دعب

 لکش هب ار دوخن یأر الاح .متشاد راهظا ًالامحا و هدومن ذحخا یسیلگنا ناد یسایس

 هاگ نداتسبا :نتم رد - +
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 جم هد سا

 یاب هک مردن لیمو امن ناب دو تلم و دو فالخا تهج هب تحیصت

 رت هنالقاع یجراح نیفنصم زا یضعب تاراهظا هب تبسن نم تاراهظا هکیبا توبت
 مراد لد رد هک ار یبلطم ره رگاهک منک یمنامگ و موشب هلداجم لوغشم دشابیم

 طقف اذهل . دوب دهاوخ کیتیلوپ و لقع فالعت میامن راهظا ایند یلاها مومع تهج هب

 دنیامن طابنتسا ناشدوخ نم فالحا ار یقاب .میامنیم زاربا ًاتیانک ار هرقف دنج

 .هراشالا هیفکی لقاعلا

 مسر «یجراخ کلامم رد ءاروش سلاجم ریاس و اه تنملراپ حاتتفا عقوم رد ۱

 طباور هک درادیم راهظا دنناوخیم وا بناج زا هک یا هباطخ رد ناطلس هک تسا

 نیا هک یتقو هچرگ ۰ دشابیم هناتسود و هناصلاخ هجراخخ لود ریاس اب نم تلود

 یلو «دنراد رفنت ًابلق لود نا زا یضعب ؛ زا هک دننادیم دیاش دنیامنیم نایبار ظافلا

 ار هیور نیمه مه نم رگا هک ممهرتیم .تسا کیتیلوپ عون کی شدوخ بلطم نیا
 یرایشوه ردق نيا مفالخا و نم تلم «میامن نایب ار مهم تارابع نامه هدومن رایتخا
 هابتشا هب تهج نیا زا و دنوشب تفتلم ار تارابع قیاقد هک تشاد دنهاوخن ار تیلباق

 من یم ناییار هحضاو ةملک دنچ اذه داتفا دنهاوحخ
 نانمشد یاهلد تسا هتساوحخ تقو ره و تسا بولقلا بلقم هک ار یادح دمح

 و ناتسلگنا ینعی هیاسمه لود اب نم تلود طباور.دیامنیم رود و دنادرگ یمرب ار

 و تسین مهارف مه یدانع بابسا و دشابیم هناتسود و ع وبطم «نیچ و ناریا و سور
 نيا زا کی چیه هک اریز « دوش عقاو یگنج تاقوا نيا رد هک تسین مهنآ فوح

 تلود دنناوتب نآ بحوم هب هک دنرادن تسد رد یکسمتسم ًاهافش اب ًابتک اهتلود

 تیلوئسم یلو «تسا هتسکش ار دوحخ یتسود و دهع هک دنیامن مهتم ار ناتسناغفا
 تسد رد مه هناهب « دشابیمن نم ةدهع هب « دوشیم رشتنم هاگهگ هک یجاوفا فیجارا

 . بضغ ناجیه ثعاب هکنیا . دزاس مهتم ار ناتسناغفا دناوتب هک تسین یدناعم تلود
 نم تلود دناعم یتلود چیه هک مرادن داتقعا هچرگا «تسا هدیدرگ رویزم تلود

 .دشاپ هدوب

 ار هر کدو قلسق دوحن یاه هیاسمه لود زا کی تیر

 هدزنرس نم زا مه یرگید زا رتشیب یکی اب یرادفرط راهظا چیه و مشاب هدرک لی
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 ۱ یرگید تلود رفت اب تمصاخم ببس هک شابهدروآ لمع هب همزال ریغ تامادقا ینعی

 هب « دشاب ما هوق زا حراخ نآ ءارجا هک مه هدعو چیه دوخ فالسا 8 : دشاب هدش

 و هلا تاولص ندامدوحخ ربمغیپ ترضح تحیصن زا نم .ما هدادن دوحخ ُهيابمه لود

 هکنانچ .ما هدومن راتفر راوگ رزب نآ مدق شقن رثا رب و ما هدرکن زواجت هیلع همالس
 فطلت نم هب تبسن یعلود نیرومأم اب یتلود رگ ا . اهطسو ارومالاریخ تسا هدومرف

 یب نم هب تبسن هاگ ره و ما هدرک ینابرهم اهنآ هب ضوع رد مه نم «دنا هدرک
 «ماهدومنن یروصق نآ لثم هب یفالت رد مه نم دنا هدومن یفطل مک راهظا اییمارتحا

 قحم هجنآ زا رتشیب ای میامن زواجت دوخ دح زا هکنیا نودب هک ما هتشاد تبظاوم یلو

 زعاتهگنانچ :مناب هدرک تک رح راقو ور زا هشیمه و یفطل یب راهظا ما هدوب

 :دیوگ یم

 یدوشگ دوخ یور هب تلذ رد یدومن نوزفا دسحز رگ عضیاوت

 یتسشنمد رهلدهب شریت اجک " یتشگنمخ مضاوت زا رگ نامگ

 تهج هب یلو «مشاب هدرب ًاصوصخمار لود زا کی چیه مسا هک متسین لیام
 ار هددعتم لود لیاصح نیب قرف هشيمه دیاب هک میوگ یم ًاتراشا دوحخ تلم عالطا

 هکنآ ات دنکمیم اریمدآ نوح هک دنتسه رلاز لثم اهنآ زا یضعب دنشاب تفتلم

 یلیح هک دنتسه یشین ةلزنم هب رگید یضعب و دریمیم دوش ملأتم هکنیا نودب صخش

 رادتقا هوق هب ار هزات تایالو «لود یضعب و درادن تکاله میب یلو « دننک یم درد

 دنوشیم فرصتم ار تکلمم بیرف و رکم هب رگید یحرب و دنریگ یم دوخ تاحوتف

 لوغشم افخ رد ناشدوح و هدروآ مهارف تلم و اسور نیب اهعازن بابسا یا هراپ و
 لود هنوگ نیا اب . دنزیگ یم هجیتن نیریاس هناهیفس تاک رح زا و هدش ینیب راک

 روطب هک ییاهتلود زا اهنیا اب هلماعم رد دیاب صخش و تسا لکشم یلیح هلماعم
 یکیراب هدیچین یلیح هتکن نیا دشاب هتشاد تبظاوم رتشیب دننک یم ینمشد اراکشآ
  هتشاد تبظاوم یلیعت دوحخ تالماعم مامت رد هک منک یم تحیصن دوح تلم هب و تسا

 :دنک یم ار شراک حالع رتدوژ دوش ملطم رتدوز سک ره دنا هتفگ هکنانچ . دنشاب

 تسد هب یعقوم ادابمهک دنشاب هتشاد قافن دیابن نم تلم تسا یقرت بابسا ملع و

 ار اهنآ بیرف هدیدرگ مفتنم ناشیا تاشقانم زا هک دنهدب دوح یاه هیانسمه

 الماک نم هک میوگب دیاب مرادب راهظا رتشیب باب نيا رد هکنيا زا لبق . دنروخب



۲ 

 و عامط و صیرح و ملاظ ارم دنسانشیمن بوح ارم هک یصاخشا مشاب .قوبسم
 هک نیفنصم زا رثک | مراد تاماهتا نیا لباقم رد نم هک ییاهباوج . دنمانیم نامگ دب
 ینیریاس و نفیرگ لپیلرس و یوجر"تسیورس ًالثم دنا هداد دنسانش یم ًاصخش ارم
 مه تسار و دنا هتفگ هدومن یتاراهظا باب نیا رد ؛ دنشابیم عالطا اب نیرومأم هک
 مه یهجوم رذع نکل « دیامنیم تموکح نینهآ هجنپ ام ریما هچرگ هک دنا هتفگ
  فورعم تاموظنم رد لیالدیرفلا س . دشابیم نییور مه وا یایاعر هک اریز « دراد
 ةمجرت و دیامنیم مسجم لیذ ترابعهب تسا مهارف نم یارب هک ار یتالاکشا دوح
 :هدش مظن رارق نيا زا یسراف هب نآ

 ام قشمرس و هیبنت رهب دوب مامت ییادع یاهراک یلب
 ایربک هدننب نیمک متسه هک قلح یامرفراک و ربتهر نیا نم
 اجتلاهک و نامیپ هاگ منک ۱ کمک رهب رافک هبهنوگچ

 ار تسد نیک رهز یعنرب مهن هباقرغ هب یقیرغ لشم هب

 ادخ زا ددم دیوج بابسا زک تسادحخ فطل راوازس سک همه
 اورنامرف کلم نیارد دشاب هک رتراوازس ناز سک تسین یلو
 ایک دشاب زور کیهکنآ ولو " ۱ وامار دوش ناغفا هک دهاوح وچ
 اپریز دوب منیمز لباک هک هبورخم مین هعلق زا نم
 اهراسهک فربزا رپوز نآز و پوت و هوک یمه منیبوس کیز
 . ابرلد و شکلد سب دنتسه هک زبس باداش یاهنمچ اجکیز
 افصارلدروگناو کات دهد راسهوک نآ نامادب وس کی ز
 امنووشنویهاشداپ مک . تشهب رد نم هکنآ نامگ ارامش
 التبم ما هثشگ نونک خزود هب نم هک مناد باوخ نتشیوح یلو

 یصاخشا میامنب یفیعض رییدت هب لدبم ار دوخ ینارمکح ژنايوق رییدت نم رگا
 رد هرقف لثم نآ ةجيتنایآ تفگ دنهاوح هچ دننک یم یریگ هتکن نم زا هک
 ةرد هک دنتسناوتن مه لاس تصش تموکح زا دعب اه سیلگنا هک دش دهاوخنربیخ
 مه زونه هک دنهدب تینما نیرفاسم تهح هب یدایز نیظفحتسم نودب ار روکذم

  نیرفاسمو لفاوق نم تکلمم مامت رد یلو «دنراد ار ندش هتشک میب لفاوق و نیرباع
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 یاهنز یتح دز و درم *. : دیامن یهارمهار اهنآ هک دشاب یمن یظفحتسم هب حاتحم

 «دنیامنیم دمآ و تفر ظفحتسم یب دنشاب هتشاد یرطح چیه هکنیا گل مه سیلگنا

 «تسا صیرح هک دننک یم مهتم ارم میامنیم ممج ار دوخ تکلمم تایلام هک یتقو

 لحاد دوخ ةسیک هب نیفراس ریاس و نیرومأم هک مراذگب ار لحخد نیا رگا یلو

 بحاوم هک داد دنهاوح نم هب یزیچ ریگ هتکن صاخشا ینعی نم ناتسود ای آ دنیامن

 هتشذگ نامز یخیرات تاعقاو نوچ مزادرپب ار تلود حراخم و دوخ رکشل

 ار نیطالس یضعب ًالثم .مشاب هتشادن ینامگ دب مناوتینن مروآ رطاح هب ار ناتسناغفا

 بیرف هب ار اهنآ هدومن لزع قحانب اهنآ یجراخ ای یلخاد ناتسود یعرب و دنتشک

 دون تاموظنم زا یا همطق رد هنحرلا یع یدعس 8 هکنانچ «دندومن سوبحم و ریسا

 ۱ ۱ :تسا هتفگ

 متسد هب یبوبحم تسد زا دیسر  یژور مامح رد یوبشوعهلگ

 متسموت زیوالد دوب زاهک یریبع اب یکشم هک متفگ ودبآ

 متسشن لگ اب یتدم نکیل و ۱ مدوب زیچان لگاتفگب

 متسه هک مک اع نامه نم هنرگ و درک رثا نم رد نیشنمه لامک

 هیاسمه یاهراتفر رثا زا هک دیامنیم رهاظ «تسا یدعس زا لقن هک ترابع نیا

 دنشابیم تینما بلاط تکلمم دوخ رد هک یصاخشا تاکرح رثا زا زین و نم یاه

 هک یتفو صخش .تسا یترطف «تسا هدش اراکشآ یسوکعم شوخ یوب نم دوحو زا

 دیایب اهنآ تسد هب هک یعقوم نیلوا رد دنراد وزرآ هک یضرغ دوخ صاخشا دنیب یم

 هکنانچ « دوشب نامگ دب مه وا دیاب دنوش فرصتم ار ناتسناغفا کاح زا یا هعطق

 رب ار شنامشج وا هک نیمه . دشابیم هناخ بحاص لاح بظاوم مامت تقد هب یدرد

 دس رپ و دوش رادیب هناخ بحاص.اقافتا رگ ا « دوشیم وا ةناخ لخاد « دراذگ یم مه

 ضحم و متسه امش تسود نم هک دیوگ یم باوج ؟ینک یم هج اجنیا و یتسیک

 روک ذم تسود «دنام باوخ هب شیاهمشچ هناخ بحاص نکل و مدوب هدمآ یحوش

 . دربیم ًاتیعوش ار وا لاوما مامت

 دیامن یهارمه ار اهنآ امهک :نتم رد -#

 هچنانچ :نتم رد
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 ار وا ادابم هک ندوب نیا فوح رد میاد و ندوب نظءوس تلاح رد هشيمه

 مه تلاح نیا و دنرادیم خلت ار ناسنا یناگ دنز تاقوا دنناسر لتق هب اهینهد بیرف ۲
 یصخش ناتسود هب تاقوا رثک |. دنشابیم رگیدکی موزلم مزال مراد نم هک یتلاح اب
 اهام هک تسا یخلت یناگ دنز هچ نیا میوگ یم دنشابیم رابرد یلاها وزج هک مدوح
 مراد ار تبظاوم لامک دیتسه نم روضح رد اهامش هک یتدم مامت فرظ رد. .میراد
 فرط زا و دییامنیم هلمح نم هب دوخ تقامح ببس هب اهامش زا کی مادک منیب هب هک

 تلاح رد ار دوخ لافطا و لایع هک تسا دایز ردق نيا مه اهامش شیوشت رگید "
 لایخ رد مادم اهنآ هک ریز «دییآ یم رابردهب و دیراذگ یم بارطضا تیاهن
 و دیامنیم تعحارم هناح هب ًاملاس و ًاحیحص اهامش زا کی مادک ایآ هک * دنشابیم
 و دوح یاقفر اب هکنآ تهج هب ای ناتدوح ؟یاهتنایخ ببس هب اهامش زا کی مادک
 همح رلا هیلع یدعس #هکنانچ . دسر یم لتق هب دننک یم ینیچ بابسا یرهاظ ناتسود

 ۱ : دیوگ یم

 تفگ دیابب ناج کرت یلو «لیحر بش تفخ هیداب هارب نالیفم ریز تسشوخ
 لبف .میامنیمن تقو مییضت و هدرکن هرک اذم رگید «راوگان بلطم نيا باب رد "

 یتنطلس ره و یتلود ره هچ رگا هک مرادیم راهظا ردق نیمه هب مورب شیپ هکنآ زا
 هک یهابتشا ن نیرتگر زب نکیل و دشابیمن یریگ هتکن لحم و دراد دب و کین تافص
 مه زاب یلو ؛تسا هدرکن یهابتشا ایا دنک یم لایحخ هک تسا نیا دیامنیم صخم
 بابسا دشاب هدوب ناشدوحخ نطو یلاها زا نآ تلود ءازجا هک یتلم ره تسا نیقی
 هح راخ صاخشا تموکح تحت هک یللم .دوب دهاوخ ایهم رتهب اهنآ ین ینارمکح

 زا موکحم و مکاح هک یتقو هک ارچ " . ه تاشفانم صضرعم رد هشیمه دنشابیم ۳_ث
 اذهل . دشابیم فلتخم مه اهنآ تاروصت و تالایخ «دنشاب هدوب فلتخم تلم قد
 رگید تکلمم لها زا هک ینارمکح زا ار دوحن تکلمم یلاها نم هک مرادیم راهظا
 . .مسانشیم رتهب,دشاب هدوب

/ 
 _ سس
 7 دشایم :نتم رد کت

 تنانایخ :نتم رد -

 لچنانچ :نتم رد -
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 مهن لصف

 ناگ دنیامن و هحراخ لود ناگ دنیامن

 هحراخ لود رابرد رد ناتسناغفا

 نامز رد و دشاب هدوب هلقتسم تلود ناتسناغفا هک دشابیم انتعم یلیخ رما ,ریا

 و ریبک یارفس دیاب هجراخ لود مامت رابرد رد و دیامن یقرت رایسب دیاب هیتآ
 لباک ربارد رد مه هجراخ لود یاه هدنیامن ضوع رد و دشاب هتشاد راتخم یارزو

 ردق نیا ناتسناغفا هک یتقو ات دیاب هک رگید بلاطم رثکا لثم یلو « دنشاب میقم

 لمأت دیاب مه هرقف نيا رد دیامن ءارحا ار روک ذم بلاطم هک دنک ادیپ دادعتسا

 نیا تفرشیپ یارب هک منک یم تحیصن دوحخ تلم و فالعنا و "اهرسپ هب ادهل .دومن

 هرقف دنج . دنهدب تروص ارم یبلق یوزرآ و دنسرب دوصقم هب ات دنشاب یعاس بلطم

 .میامنیم نایب ار بلطم نیا یاهررض و دیاوف

 لود مامت نیرت لقتسم «تاهج نیدنچ هب تاقوا نيا رد ناتسناغفا تهج کی زا

 زیگنا تمحز مکحت زا ناتسناغفا « رگید یمالسا لود یضعب فالح رب .تسا یمالسا

 هک درادن هجراخ لود اب یتادهاعم چیه ناتسناغفا و تساربم ناتسگنرف لود قافتا

 دیاب هک درادن مه یتلم ضارقتسا ای یگنج تمارغ و دشاب نآ تمحز بابسا

 ات دنک ع ایتبا هیبرج تاودا دنراذگن ار هللاراشم تلود تهج نیدب و دزادرپب

 هب هک تسا هدومن هناقداص دهع ناتسلگنا تلود , دنیامنن لیصحت رگید تازایتما

 اب یلو « دگنجب ناگ دننک یطخت مامت تفلاخم هب ناتسناففا لالقتسا و رارقتسا تهج

 نم تکلمم لعناد تامیظنت رد هک تسین نوذام ناتسلگنا تلود دوحن همه نیا

 ار ناملسم ریفس رفن کی لاس ره هک تسا دهعتم زین ناتسلگنا تلود . دیامنب هلخادم
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 هب دیاب وا تیرومأم و دشاب دن ًلصا یاب نمّسم ریفس نا دتسرفب یچرابرد هب ۱
 . دشاب هدوب نم ءاضما

 چیه و تسا هدادن اند لود ریاس زا کی چیه هب ار رایتخا نیا ناتسلگنا تلود ۱
 ناتسناغفا هحراح ای هلخاد تاروما رد هک درادن یقح همان دهع یور ایند رد یتلود

 دیامنیم هجراح لود اب هک دوخ تارک اذم زا دیاب ناتسناغفا هکنآ زح دیامن هلخادم

 لود ریاس زا کی ره هک یتروص رد . درادن یلیلد« درادبعلطم ار ناتسلگنا تلود

 ینثتسم دیاب ناتسناغفا طقن ارچ «دنراد هدنیامن هجراخ لود یاهرابرد رد هیمالسا

 " هظحالم قمعت و روخ هب ارم تحیصن تاملک لوا هکنیا نودب دیابن نم تلم دشاب هدوب

 ار هجراخ لود یاه هدنیامن تروص چیه هب الثم .دنیآ رب نآ درد ددصرد « دنیامن
 نآ تقو زونه نوچ .دنیوج تماقا نم رابرد رد هک تشاذگ مهاوخن تاقوا نيا رد

 ردق نیا امهکنآ زا لبق هک اریز «دوش هدروآ لمع هب مادقا نیا هک تسا هدیسرن ۰

 رگ ا «مییامن تظافح میناوتب هجراخ لود تایطخت زا ار دوح هک میشاب هتشاد توق
 .دوب دهاوخ یگرزب هابتشا «مییامن توعد لباک هب ار هجراح لود یاه هدنیامن

 یاهمیس طوطح ندیشک و نهآ هار نتخاس لیاسم اب دیاب مه هلئسم نیا
 « دشاب هارمه میشاب هدومن ایهم یفاک روطب اریماظن تاج هیهت هکنيا زا دعب یفارگلت
 هک تسا نيا یوناث رطح تقو نيا رد هجراح لود یاه هدنیامن ندومن لوبق رد

 اهنآ یارب زا زیج هچ دنمهفب هک دنا هدشن تیبرت بوخ زونه نم تکلمم یلاها

 نتشاد ردق هک دنتسین تسرپ نطو ردق نیا زونه .تسا دب زیچ هچ و ِتسبوحن

 فرط کی زا هجراحت لود یاه هدنیامن دننادب دشاب اهنآ دوخ زا هک ار ینارمکح
 یاهرابرد هب و دنیامن رشتنم فیجارا یاهربح هک در .: : هاوخ *کیرحت ار ایاعر

 ات دمآ دنهاوح نایم رد رگید فرط زا . دنیامن تیاکش نم تلود زا هجراح لود ۱
 ینعی « دنیامن لصف و مطق ارم یایاعر و نم نیب یاه هعفارم هداد رارق مک اح ار دوحن

 تکلمم ندومن هیزجت یارب دوحخ دصاقم تفرشیپ تهج هب ناشدوح هک ییاه هعفارم

 رطع «ناتسناغفا رابرد رد هحراخ لود یاه هدنبامن ندوب رد دنا هتخادنا هار نم

 نیا رد هجراح لود یاه ینیچ بابسا هرطاخم راچد نم تلود هک تسا نیا ثلاث

 .کیرحت یایاغر :نتم رد -*
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 هیزجت ار تکلمم هدنکفا قافن تکلمم یلاها فیاوط نیب هک دش دهاوخ تکلمم

 ام تاروما رد مسق ره هب هک میهدب هجراح لود تسد هب یعقومههرگا «دنیامن

 هبلاطم مظعم لود زا کی ره تقو نآ هک اریز دراد رطح ًانیقی دنیامن هلعاذم

 هکنآ زا لبق «بلاطم هنوگ نيا رگا «دومن دنهاوخ ام تاروما رد هلخادم و تازابتما

 یارب رما نيا « دوش هدومن رایتحا « دنشاب ایهم هزات یاهراک تهج هب ًاحیحص مدرم

 نیا هب ناتسناغفا هک یتقو هیتآ نامز رد نکل و دوب دهاوخ رضم یلیح تکلمم یقرت

 دوح یاهنمشد تفلاخم هب نادیم رد یلباق رکشل دناوتب هک دشاب هدیسر یقرت هحرد

 هعیفر بصانم تاموزلم هزادنا هب نآ ناد یسایس نامدرم هک ینامز و دیامن رضاح

 هک دنشاب هدرک لصاح هبرجت «یکیتلوپ تاروما رد و دنشاب هدش تیبرت دوح

 .مییامن لوبق دوح رابرد رد ار هجراح لود یارفس یاه ینیچ بابسا ٌهدهع زا دنناوتب

 هجراخ لود ٌهدنیامن رگ | هک مرادیم راهظا مه نیا .تسا رایسب مادقا نيا دیاوف

 هجراخ لود زا کی چیه هک تشاذگ دنهاوخن اهنآ « دنشاب میقم ناتسناغفا رابرد رد

 تهح هکنیا نودب دگنجب روک ذم تلود تفلاخم هب ای دیامن یدعت ناتسناغفا کاح هب

 تلود یاه هدنیامن رگید فرط زا . دشاب هتشاد گنج قاقحتسا یارب یفاک و حیحص

 دنهاوخ لصاح اهرابرد ریاس رد هک ییاه هبرجت زا هجراخ کلامم رد ناتسناغفا

 نم تلم مومع یاب بلطم کی نیمه طقف « دیدرگ دنهاوخ مفتنم یلپح « دومن

 نیا یلاها اب کلامم ریاس نامدرم طالتحا بابسا و دش دهاوخ یدایز تعفنم بایسا

 مه تراجت یقرت بابسا « دریگب تروص ریبدت نيا رگا .دیدرگ دهاوخ تکلمم

 . دش دهاوح

 دنهاوخ بکلمم نیا یعیبط تعاطتسا ندید و تحایس تهح هب لومتم ناحایس

 و تاشاشتغا رطح « دشاب رتشیب یتکلمم رد لومتم نامدرم دادعت ردقره . دمآ

 رد تیریح «لومتم نامدرم تهح هب هک اریز «دوب دهاوخ رتمک احنآ رد ؛اهداسف

 و تاکلمتم یتمالس و ظفح بابا رما نیا و دنرادب رارقرب ار تینما هک تسا نآ

 نتشاد رد «تسین رگید دیاوف زا رتمک هک هدیاف نیرخآ . دشابیم اهنآ یاهلغش

 هک دوب دهاوخ نيا « دسرب نآ مقوم هک یتقو ؛هجراخ لود یاهرابرد هب ارفس

 نیطالس ًاصوصخم و دیدرگ دهاوخ تلود نيایمان کین و رابتعا و تک و ش بابسا

 تکوش و ناشرگید بلاطم زا رتشیب نیطالس ریاس راظنا رد هک دنبلاط نیمز قرشم



1۹۸ 

 " رد ار ایند «یلاعتیراب ترضح و تسا هدشن قلح زور کی رد ایند  هنشاب هتشاد
 هب ار اهراک هک دشاب هدوب ام یارب یقشمرس ات تسا هدومرف قلخ هتفه کی فرظ

 .مییامنب مزع اب و هنادجم یلو «ینأت
 ریفس هک دش هداد رارق سیلگنا تلود اب هک تسا هدوب نیا حیحص مادقا لوا

 تلود رابرد رد نم ریفس ضوع رد و دیايب نم رابرد هب «اهنآ ناملسم یدنه
 ره هب هک دشاب یمانتعم یلیخ بلطم نیا تاهج نیدنچ هب الاح یلو « دشاب ناتسودنه
 هفد نیدنچ . دشاب میقم سیلگنا تلود رابرد رد ءام ریبک ریفس دشاب نکمم یدوز
 رد هک دوبنآ *عقوم نیرت بسانم و مربب شیپ زا ار بلاطم نيا هک ما هدومن یعس
 دوصقم نیا تهج هب ار ناخ هلارصن دوخ رسپ .ق .۰ ۱۳۱۳ قباطم .م ۱۸۹۵ لاس
 «مدش هدرزآ وا تیرومأم نتفرگن تروص زا یلو «مداتسرف ناتسلگنا هب ًاصوصخم
 تحیصن مفالحا و اهرسپ هب «میامن یراهظا رتشیب باب نيا رد هکنآ زا لبق نکل
 نآ تیاکح دیاب و دنوشن گنتلد نم شهاوخ نیا نتفریذپن ببس هب هک میامنیم
 هزبرح « دوح ةقوشعم تسد زا زور ره یتدم هک دنشاب هتشاد رظن هب ار یقشاع
 تقد لامک اب وا ةقوشعم هک قیرط نیا هب .تسا هدروحیم و هدیسر وا هب ینیریش
 هب وا قشاع هک یتقو «هدیج یزاتمم ینیچ فرظ رد هدومن شاق شاق ار هزوبرح

 اهابتشا هک داتفا قافتا نینچ یزور .دومنیم رضاح وا دزن ؛دمآ یم وا تاقالم
 ؛دوب هدیشخن ار هزوبرح وا دوخ نوچ و دمآ اهیلاراشم تسد هب یخلت هزوبرح
 نودب روک ذم صخش .تشاذگ دوخ قشاع روضح رد ار هزوبرخ لومعم بسحررب
 یرخآ شاق هک یتقو « دش ندروخ لوغشم دیامنب یراهظا نآ یخلت باب رد هکنیا
 هتشادرب ار نآ هدش دراو وا ناتسود زا یکی « دوب هدنام یقاب فرظ رد هزوبرح
 نیا یخلت زا ارج هک دیسرپ دوخ تسود زا سپ .تسا خلت یلیح دید دروخب

 هام دنچ هکنآ زا دعب : داد باوج هیلاراشم .یدرکن راهظا دوخ ٌةَقوشعم هب هزوبرح
 یخلت هزوبرح ندروح زا هعفد کی رگا «ما هدروخ ینیریش هزوبرخ زور ره
 شا هبوبجم رظن رد ار وا ینعم نيا . دوب دهاوخ یقوقح یب تیاهن «میامنب تیاکش
 .دینادرگ زیزع رتشی ًاتقیقح

 یعقوم :نتم رد ۳۹ ز



1۹۹ 

 هداوناخ و ایروتکیو هکلم ترضحایلع هک ینابرهم تاراهظا نیدنچ هلمج زا
 نم تلود و هداوناخ ءازجا و نم هب تبسن «سیلگنا تلود ءانگ#و وا یتنطلس "

 تهج هب طقف هن مییامن لمحت مه ار شهاوح در ینعی خلت هرقف نيا دیاب .دناهدومن

 دوح یارب زا هکلب « دشاب هتشادن ندنل رابرد رد یا هدنیامن هک دراد رطح ناتسناغفا

  دهاوخ رطع هزادنا نامه هب « دشاب هتشادن رطخ رتشیب رگ ا مه ناتسلگنا تلود

 نیا «ناتسودنه دح رس یتمالس یارب ناتسلگنا تلود هک تسا سوسفآ یلیخ .تشاد

 ناتسلگنا هک ناتسودنه دوحخ یتمالس تهح هب یرعنا ترابع هبای دنراد هحوت مک ردق

 رد هک بوح ایند لها همه . دنشابیم تالابمیب «تسا هدومن یمظعم تنطلس ار

 رایتحنا « اهل مظعم ةكلم ار سیرطارپما بقل هک تسا هدوب همظعم ةکلم نیا تنطلس دهع

 ۲ ۱ . دیدرگ یتسیرطارپما تلود « اهیلاراشم تلود و دومن

 تک وش زا ار ناتسلگنا رما لیاوا رد هک تسا هدوب ناتسودنه تکلمم نیمه ۱

 تلود فرصت زا ناتسودنه رگا.دا. ءاقترا کجوک کلامم ریاس ای دنله

 تسد زا تسا هدش تنطلس نیا تمظع ثعاب هک یزیچ « دوش حراحن اهیلاراشم

 زا ناتسودنه هک دیامن تبظاوم تهج ره زا دیاب سیلگنا تلود اذهل تفر دهاوح

 تالاح عضو زا ناتسلگنا یلاها نیا دوجو اب . دشاب ظوفحم هجراخ لود ٌهلمح

 مک ناتسودنه هب *مجار تاروما باب رد و دنراد عالطا مک ردق نيا ناتسودنه

 حیحص صاخشا نآ تاراهظا هک دیامن لایخ دناوتیم صخش هک دنشابیم هحوت

 هک درادن تیلباق ردق نیا ناتسودنه «ناتسلگنا یلاها لایح هب دنیوگ یم هک تسا

 مهارف ناتسلگنا تلود تهج هب تاقوا نیا رد هک دیامنب ار یتاشیوشت یفالت

 ار ناتسودنه «ناتسلگنا تلود دوشب تخس راک رگا ببس نیا هب و دروآ

 یلاها مومع یبلق لایح هرقف نيا هک #میامنیم تلئسم دنوادخ زا .تشاذگ دهاوحاو

 یاهاج «دنراذگ او ار ناتسودنه ؛ ** اه یسیلگنا هک ارج « دشاب هدوبن ناتسلگنا

 ریاس اب هک یلود و تاراما ریاس یلو « دنیامن تنوکس اهاحنآ رد هک دنراد رگید

 هعحار :نتم رد #

 میامنیم تلئسم دنوادخ مراودیما :نتم رد -#

 اه سیلگنا :نتم رد - و



۱ 86 ۰ ۰ 

 رگا دنا هدرک سیلگنا تلود یهارمه هب دامتعا و هدومن هقالع مطق گ رزب لود

 ییاج رگید ؛ دنیامن قحلم ناشدوخ تکلعمهب ار ناشیا کلامم « «اهنآ له هیاسمه
 تلود تخب یدعاسمان زا رگ ا یلو «دنیامن یناگ دنز هتفر احنآ هب هک تشاد دنهاوخن

 تظفاحم و یتمالس تهج هب هکنیا نودب ار ناتسودنه هک دشاب هتشاد لایخ ناتسلگنا
 عالطا ار دوح ناتسود رتدوز هجره سپ . دراذگاو ارنآ «دگنجب رخ آ هب ات نآ
 دنناوتیم نآ ناتسود تروص نآ رد هک اریز «دوب دهاوخ رتهب اهنآ تهح هب دهدب

 منک یمن نامگ «دنروایب لمع هب دوح یتمالس یارب زا دنشاب هتساوخ هک یمادقا ره
 دّس طقف ار ناتسناغفا . دشاب هتشاد یدانع «ناتسناغفا هب تبسن ؛سور تلود هک

 هب سور تلود یتقو کی رگا .دنادیم ناتسودنه هار رد دوخ یارب زا یمکحم
 بلطم نیا باب رد یلو « دوب دهاوخ تهج نیمه هب ضحم و دروایب هلمح ناتسناغفا
 ۱ . دومن مهاوخ هرک اذم یرگید لحم رد

 رد اه هجباتک و تاح همانزور رثکا رد هفلتخم تاقوا رد هک ییاه هلواقم زا

 ؛دنیامنیم تنملراپ ءازجا زا یضعب هک ییاهقطن زا و دوشیم عیاش ناتسناغفا باب
 باب رد و ناتسودنه اب نآ طباور باب رد و نم تکلمم باب رد هک دوش یم مولعم

 یلیخ سور تلود ًالثم . دنشابیم عالطا مک هزادنا هچ ات نآ یتسود ردق نتسناد
 مامت و دیايپ کیدزن یکشعن رد سیلگنا تلود اب نیمز قرشم ۰ رد هک تسا یعاس
 ظوطحم تاقوا یضعب : . دیامن لصو ناتسودنه تنطلس هب ار دوخ یدحرس طوطحخ

 یب راهظا ردقچ دوح یاهتط رد تنملراپ ءازجا هک مدرگ یم ملأتم یعرب و موشیم
 محازم ردق نیا ناتسناغفا میراذگب دیابن رگید * دنیوگ یم اهنيا . دنیامنیم یعالطا
 مییامن لصتم سور تلود نهآ هار طوطح اب ار دوحخ نهآ هار طوطح دیاب « دشاب ام

 هوک فرط کی هب راهدنق هب اتار نامدوح «هتشادرب نایم زا ار هندمتم ریغ ٌةطقن نيا و

 ۱ .میراذگ او اه سور هب ار شک ودنه هوک رگید فرط و میناسرب شک ودنه
 تلود لقاع نانمشد نیا و تینما نابلاط و سور تلود قداص ناتسود نیا

 هدهاجم سور تلود یاهوزرآ و دصاقم تفرشیپ تهج هب هک دنمهفیمن ؛سیلگنا
 یتقو «تسا حضاو یبوع هب ینعم نیا . دننزیم همدص سیلگنا تلود هب و دنیامنیم

 ۱ دیوگ یم :نتم رد - *



۱ 

 تلود ءانما دزنار دوحخ تالسارم مامت تمحز ٩ یتنو ره رک هبرمت

 ارم هداد باوج یعطقروطب «یشوح نابز اب یعطق روطب هشیمه «میا هگ لر ر سیلگنا

 راهظا اهنآ هب ار دوخ بلاطم دیاب دنا هتفگ و دنا هدومن لوحم ناتسودنه تلود هب
 راهظایمک اح هبار دوخ بلطم دنیوگب صخش هب هک تسا هزمشوح یلی . دییامن
 یکیتیلوپ نامدرم و خیراوت ینیفنصم هچرگا . دنیامنیم ملظت وا دوح زا هک دیامنب
 کی هب ًاقفتم «تعنادنا هار ناتسودنه یامرفنامرف هک یگنج زا دعب سیلگنا تلود

 هک ینغور «هدیاف هچ یلو ؛تسا هابتشا ناتسناغفااب ندومن گنج هک دنیوگ یم نابز

 : دیوگ یم رعاش *هکنانچ . دوشیمن ممج هتخير
 راک دنک یملمأت یب نادانهک  رایسب قرف نادان هب اناد زا دب

 رهخآهباتذآ دبوکینهمه رهاظتسه اناد شیپ رد یلو

 بیبط دزن اوادم یارب دعب و دنک لامعتسا یرهز لوا ,صخش هکنیا ضوع هب
 تلود کیتیلوپ رد هک یتاربیغت زا . دنکن لامعتسا مس چیه هک تسا نامه رتهب «دورب

 سیلگنا هک تسا مولعم یبوح هب «تسا هدش ادیپ ناتسناففا تاروما باب رد سیلگنا

 نیرتانتعم زا هرقف دنچ . دنا هدشن تفتلم ًالماک ناتسناغفا اب ار دوحخ طباور ینعم « اه
 نامز رد ناشیا کیتیلوپ لوا .میامنیم نایب مهدب لیصفت هکنیا نودب ار تارییغت نیا

 ناتسناغفا یتنطلس ُهداوناحخ تاعازن رد هک دوب نیا «ناخ دمحم تسودریما مدج

 دروم نیا رد .دندومن لوزعم ار یرگید و دندیناشن تخت هب ار یکی هدومن هلعادم

 بابسا هجو چیه هب هک ار ناحخ دمحم تسودریما مدج هک هدومن یعس اه سیلگنا

 هک تسا هدوبیمادقا نیا و «دندومن سوبحم و لوزعم دوب هدشن اهنآ تهح هب همدص

 هاش هک تسا هدوبن یحیحص یکیتیلوپ «کیتیلوپ نیا و دنتشادن قح چیه نآ رد

 تخت هب دوخ رک اسع یاه هزین رس روز هب ؛ناتسناغفا یلاها لیم فالحرب ار عاجش

 تلود نوشق هب هک دوب یمیظع ٌةهمدص نامه کیتیلوپ نیا هجيتن . دندیناشن تنطلس

 رد ًادبا رگید هک هدومن برجم ار اهنآ راک نیا .دمآ دراو لباک رد سیلگنا
 . دنیامنن هلخادم ناتسناففا تنطلس تخت هلحناد نایعدم یصخش تاعازن

 هک ینعم نیا هب . دوب یشوماخ کیتیلوپ ینعی یوناث کیتیلوپ نآ زا دعب

 هجنانج :نتم رد - *



۰۲ 

 «دنرادن هدوارم ای تبحاصم رگیدمه اب و دنسانشیمن بوح ار رگیدکی تلم ود هک
 یارب «تاشقانم نيا و دیآ یم مهارف تاشقانم اهنآ نیب تاقوا رثک ا ته نیمه زا
 نظ ءوس هک یتروص رد .دوب دهاوح همدص بابسا هناتسود طباور و تادوارم مامت

 هتفگ هک یا هملک ره هک اریز «دنک یمن ار نآ جالع یکیتیلوپ رییدت « دشاب نایم رد
 دب مه هطساو نیدب و دوشیم لیوأت دب «ینانیمطا یب و ینظ ءوس لاح اب دوش یم

 «دنسانشب ار رگیدمه اه سیلگنا و اه ناغفا هک تسا نکمم روطچ . دننک یم هیجوت
 زا هک دنشابیم یعاس هشيمه ناتسودنه تلود یکیتیلوپ صاخشا هک یتروص رد

 هتفگ ًالبق "هکنانج . دننک ادح رگیدمه زا ار اهنآ هدش عنام یناغفا ترافس تیرومأم
 هدنیامن دناوتب هک دیامن ادیپ ار تلاح نیا ناتسناغفا هک تسا مزال یدیدم تدم ما
 و دنوش میقم لباک رد دراذگب سیلگنا تلود یاه هدنیامن لثم مهار لود ریاس یاه
 رد یلو «دنوش رومأم لود ریاس یاهرابرد رد «ناتسناغفا تلود یاه هدنیامن زین

 .تسا ناتسلگنا هب قلعتم هک ییاج ات و دوش رارقرب رتدوز هک تسا مزال ندنل رابرد
 ودومن دهاوخ طوبرم رگیدکی هب لاح زا رتشیب ناتسناغفا اب ار ناتسلگنا مادقا نیا
 مفر ار اهنامگ دب و تاشقانم رثکا ءدومن دهاوخ رت مکحتسم ار نیبامیف یتسود نیا
 و تیبرت و سیلگنا تلود رادتقا باب رد ار هحیحص عالطا و دومن دهاوح
 میاش ناشدوخ تکلمم رد اه ناغفا نایم ردار سیلگنا هدیدج میانص تاعارتحا
 ناناوح هک دومن دهاوحخ ار باب نیا حتف روک ذم مادقا زین و تعخاس دهاوخ
 ناتسگنرف کلامم ریاس و ناتسلگنا هب تیبرت تهج هب هداتفا قوش هب ناتسناغفا

 تاروما باب رد یدیفم و حیحص ملع و عالطا روک ذم مادقا و دنیامن ترفاسم
 باسا هک ار هنابذاک تاراهظا رثکا و داد دهاوخ ناتسلگنا تلود هب نیمز قرشم
 و دومن دهاوحن لاطبا « دشابیم هجراخ نامدرم نایم رد « ام تلم هب تبسن ینامگ دب

 و ایند یلاها راظنا رد هک دیناسر دهاوخ تلاح نآ هب ار ناتسناغفا روک ذم مادقا
 هجنانچ « دشاب هدوب یلالقتسا اب و دازآ ثلود «مالسا نیطالس راظنا رد ًاصوصخم
 .دشابیم یسایق طقف یلو « دنراد فارتعا نآ لالقتسا هب ناتسلگنا تلود دوخ

 هک ییاج ات . دنناوخن یلقتسم تلود ًالعف ار ناتسناغفا تلود هک درادن یلیلد

 هجنانج :نتم رد -*



۰۳ 

 کیتیلوپ ار کیتیلوپ نیا اه سیلگنا هچرگ | «دندراذگ او دوح لاح هب ار ناتسناغفا

 ۱ هک اریز «ممانیم نبج و فعض کیتیلوپ ار کیتیلوپ نیا نم نکل و دیوان یم حیحص

 گنح راک نآ هرمث و دندروآ رد اه سور لغب رد و ذوفن تحت ناحخ یلع ریشریما

 هک دسرپن سور تلود زا ناتسلگنا تلود هک تسا بجع . دیدرگ ناتسناغفا یونا

 هلحخادم داتسناغفا تاروما رد ارج و دندومن تیامح ناحخ یلعریشریما زا ارچ

 تامادقا هنوگ نیا اب « دنتشاد تادهاعم سیلگنا تلود اب هک یدوحو اب. دندرک

 هچرگ | « دندومن هیبنت تامادقا نیا یارب ار ناخ یلع ریشریما یلو «تشاد تافانم

 نامفاک لارنژ هب هک دوب دومن رما هیلاراشم هب ناتسودنه یامرفنامرف *نتیل درل دوح

 ضقن سیلگنا تلود اب ناح یلعریشریما هک میوگ یمن نم دشاب هتشاد هلسارم#

 ناتسودنه تلود هلطامم و یشوماخ کیتیلوپ هک میوگ یم ًاققحم یلو ؛ درکن هماندهع

 هک تشاذگ او دوح لاح هبار ناتسناغفا یرخا ترابع هب . دیدرگ راک نیا بابسا

 ۱ . دوشب دوشیم هچره
 ناتسودنه یامرفنامرف نتیل درل کیتیلوپ ینعی دمآ نایم رد یثلا کیتیلوپ دعب

 تالیا یضعب و راهدنق .دنک تمسق # هدومن هیزجت ار ناتسناغفا تساوح یم هک

 اه نارمکح ریاس نیب ار تایالو ریاس و دراذگب سیلگنا تلود فرصت رد ار رگید

 کیتیلوپ هب فورعم هک یکیتیلوپ یلو «دیدرگ دودرم مه کیتیلوپ نیا. ی

 رد مراهچ کیتیلوپ دعب . دشابیم نوتیل درل کیتیلوپ ةجیتن دشاب یم نداتفا شیپ

 تنطلس یتمالس تهج هب یمکحم دس و یلقتسم تلود ار ناتسناغفا هک دمآ نایم

 ینعم نیا راهظا زا .تسا لیاح ناتسودنه و سور نیب نوج . دشاب هتشاد ناتسودنه

 ناتسودنه تلود و سیلگنا تلود نامز نیا رد هک دشابیم یکیتیلوپ نیا هک مفوعشم

 ارجا تسا مزال هک یا هزادنا ات ار روک ذم کیتیلوپ نوج یلو « دنا هدومن رایتعا

 ندنل رد نم هدنیامن ندوبن یارب زا هک یلیالد . دشابیم سأی بابسا یردق دنراد یمن

 ینعی .دنراد تیومأم ناتسودنه رد هک تسا ییاه سیلگنا هرامش هب دنیامن یم هماقا

 1۲۱۱08 نوتیل درل -

 ۲۵[ نمفاک - ۶

 دومن هیرجت :نتم رد - + ۷



۵۰ 4 

 نایماح و دشاب هدوب #یرتشیب لیالد زونه دیاش و دنیامنیم هماقا *یلیلد کی ره

 طقف دنشابیم قفتم صاخشا نیا اب «دنتسه ناتسلگنا رد هک مهنداتفا گل کیتیلوپ

 هدنیامن دیناوتیمن دنیوگ یم نم هب ًالوا .دیامنیم نایبار روک ذم لیالد زا یدودعم

 لیلد نيا . دشاب هدوب لباک رد مه سور تلود هکنآ رگم « دیشاب هتشاد ندنل رد
 هکنآ لاح و ناتسودنه تلود رابرد رد نم تلود ةدنیامن دوچ ؛تسین یحیحص

 تلود اب هک یا همان دهع رد نی | رب هوالع و تسین لباک رد سور تلود ُهدنیامن

 و ناتسلگنا تلود دوح زا ریغ هجراخ تلود چیه هک تسا هدش طرش «مراد سیلگنا
 قح یرگید تلود ای سور تلود اذهل .مشاب هتشادن هناتسود طباور «ناتسودنه
 نتفریذپ هب روبجم ارم دشابیم ندنل رد نم ُهدنیامن هک لیلد نیا ضحم دنرادن
 مه یا هدعو و ما هدومنن یتادهاعم «مسق چیه هب تلود چیه اب و دنیامن دوح هدنیامن
 هتشاد ندنل رد دوخ تلود بناج زا یا هدنیامن مناوتب اهنآ ٌهلخادم ندوب هک ما هدادن

 «مشاب هتشاد طباور سیلگنا تلود اب طقف هک مشاب هتساوخ دوح لیم هب نم رگ | «مشاب
 باب نیا رد هصالخ . دنیامن هلحنادم دنراد قح هچ یرگید تلود ای سور تلود
 دشاب هتشاد یا هناهب اب یقح یتلود چیه هکنیا نودب مک یم «منکب مشاب هتساوخ هچره

 . دوشب نم ضرعتم هک
 ندوب دیشاب هتشاد ندنل رد یا هدنیامن دیناوت یمن امش دنیوگ یم نم هب اینا

 ةدنیامن . دشاب هدوب میقم لباک رد مه ناتسلگنا هکلم ترضحایلع ةدنیامن هکنیا

 هج ممهف یمن ار ناتسلگنا کلم ترضحاایلع دنیامن ینعم . دشاب یسیلگنا دیاب روک ذم
 هدنیامن مه الاح نوچ « دنیامنیم هماقا ار رذع نیا هک درادن یلیلد « دشابیم

 لباک میقم سیلگنا تلود لیک و ًامسر ار وا و دشابیم میقم لباک رابرد رد یناملسم
  تارقف نیا زا . دنناوخ یمن لباک میقم ناتشودنه یامرفنامرف لیک و ار وا و دنمانیم
 ۱ هک منک یم نامگ یلو « دشابیم رذع و هناهب ضحم لیالد نیا همه هک دوشیم تباث

 ناتسلگنا تلود تالاک و تمس هب مه ار یسیلگنا صخش هک دیسر دهاوح نآ تقو

 ناتسودنه رد هک سیلگنا نیرومأم هک تسا نیا شلاکشا لعفلاب یلو مییامن لوبق

 یلیلد کی کی ره :نتم رد +

 یلیالد مه زا رتشیب زونه :نتم رد -



۵۱ 

 تسد هچیزاب ضحم ار یدنه یاه هجار و اه باون هدش نیا رب اهنآ تداع دنشابیم

 تاراما یاهرابرد میقم سیلگنا تلود یسایس یالک و ثسد هاب و دوحن

 ار یتنطلس صخشت ز یسایس یالک و نيا هقیقحلا یف نم لایخ هب و دننادیم ناتسودنه

 هوق رکتبم یاه ناغنفا هک دننک یم راتفریمسق هب و دنهدیم جرح دوح هب تسن

 رتملاس یلیخ دشاب ناملسم سیلگنا تلود لیک و رگا «تشاد دهاوخن ار نآ لمحت

 روطب « دشاب هدوب !یسیلگنا دیاب سیلگنا تلود ؛دنیامن هک ار یرذع و دوب دهاوخ

 !ی سیلگنا «سیلگنا تلود یسایس ءالک و مامت هک اریز «دومن در دوشیم یناسآ

 . دنتسین *"یسیلگنا ًامامت مه سیلگنا تلود کیتیلوپ یلاها و نیرومأم و دنشابیم

 نامگ # دنشابیمن یسیلگنا هک ناتسلگنا ةکلم ترضح ایلع یافواب یایاعر ریاس 7

 سیلگنا یرادافو اب اهنآ یرادافو هکنآ لاح و دنرادن دامتعا دیاش ام هب هک دننک-یم

 هک مرادن ضارتعا ًاصخش مدوح . .دوب دهاوخ یواسم دشاب هدوبن رتدایز رگا اه

 سیلگنا تلود هکنآ رب طورشم « دشاب یسیلگنا نم رابرد رد سیلگنا تلود لیک و

 تلاح سیلگنا تلم و دریگب دوخ ٌهدهع رب ار وا یتمالس و یراتفرشوخ تیلوئسم

 ءالک و زا رفن نیدنچ هک مرادب راهظا رگا « دنوشب تفعلم دنناوتیم رتهب ار هلئسم نیا

 رد هک یدوجو اب دنا هدوب مدختسم نم دزن هفلتخم یاهراک هب اهنآ لاثما و یتراحت

 و ریشم ناتسلگنا رد ار دوح مه زاب دنا هتشادن یتیلخدم ًادبا نم تلود تاروما

 هک ما هدش تفتلم دراوم یضعب رد ًاعقاو دندادیم ملق هب نم صخش تسود و برقم

 .ما هدوب اهنآ طلست تحت نم هک دنا هداد جرح هب ناتسلگنا یلاها هب صاخشا نآ

 فازگ و فال مسق نيا هب یا هلعف اي یا هرکن بساک صخش هک یتروص رد اذهل

 هچ دشاب هدوب یسیلگنا اصخش هکلم ترضحابلع یسایس لیک و هاگ ره رگید « دنزب
 دنیوگ یم نم هب «تسا نیا رگید لیلد .تفگ دهاوخنن اههح و درک دهاوخن اه

 دیابن تهج نيا هب اذهل . دیریگ یم ناتسودنه تلو» زا هیپور کل هدجه یلاسامش

 سیلگنا :نتم رد ۳ و ۲۰۱ ۶
 دشابیمن سیلگنا ؛نتم رد - #



۰۹ 

 اب تسا مولعم همه رب *هکنانچ ار هناعا هحو نيا نم دشاب هدوب ندنل رد امش ُهدنیامن

 هک دوشیم هداد نم هب هدیدع تاهج هب روک ذم هجو و ما هدرکن لوبق طیارشمنوگ نیا
 هب طوبرم هچ و دشاب ندنل هب قلعتم هچ « درادن بلطم نیا هب یلخد اهنآ زا کی چیه
 یتسود ردق سکعرب هکلب دنک یمن مک ارم ؟نأش هناعا هحو نیا نتفرگ و ناتسودنه

 . دهدیمن تفم یسک هب ار دوخ لوپ ناتسلگنا تلود و دینک ی م دایز ارم ۱

 یاه نیطالس زا هک ینیطالس . درادربرد رایسب لاثما هنوگ نيا زا خیراوت بتک
 3* روک ذم نیطالس یاهرابرد رد مه اهنآ یاه هدنیامن دنتفرگ یم هناعا هحو « رگید

 رفن نیدنچ هب سیلگنا تلود دوح همیدق ٌهنمزا رد #*هکنانچ . دنا هدوب فقوتم هشیمه
 ناتسلگنا هاشداپ دیدرت نودب و هدادیم هناعا هجو «ناتسگنرف یاه نارمکح زا

 لوبق دوخ رابرد رد دنا هتفرگ یم هناعا هحو هک ار روبزم یاه نارمکح ءالکو
 لثم دنریذپن ارم ُهدنیامن سیلگنا تلود رگاهک تسا نيا رگید لیلد .تسا هدرک یم

 یلقتسم ناطلس الاح نم یلو « دنسانشیمن یلقتسم ناطلس ارم هک دوب دهاوخ نآ
 تلود هاشداپ ارم و دنا هدناوخ لقتسم هاشداپ ًامسردارم دراوم نیدنچ رد و مشابیم
 هداد نیدلاو هّلملا ءایض بقل ارم «مدوخ تلم و دنیامنیم ناونع ناتسناغفا دادادخ
 . هدومن لوبق بلق میمص زا نم یارب زا ار بقل نيا مه ناتسودنه یامرفنامرف و « دنا

 .تسا

 اب و هتشاد یناغفا ریفس ندنل رد نم رگا «دنیوگ یم ریگ هتکن صاخشا یضعب

 تلود و ناتسودنه هجراح روما ترازو نیب میامن تارک اذم ًامیقتسم سیلگنا تلود

 ًادبا « دشاب هدوب نینچ هک منک یمن لایخ مدوخو دمآ دهاوخ مهارف تالاکشا نم

 «مرادرب ار وا دشابیم ناتسودنه تلود رابرد رد هک ار دوخ لیک و هک تسین مزال

 دیایب مهارف ناتسودنه یامرفنامرف و نم تلود نیب یتخس هشقانم هک یتروص رد یلو

 تاروما ریزو هب دنناوتیم ار روک ذم ٌهرقف ندنل میقم نم ُهدنیامن و روبزم لیک و
 سیلگنا یارزو سلجم تقو نآ .دنیامن ع وجر دشابیم ندنل رد هک ناتسودنه

 ۱ هکنانچ :نتم رد - *

 ناشاعا هحو :نتم رد

 روک ذ :نتم رد تا



۷ 

 دنیامن ءافصا ار نیفرط تاراهظا دنیامنب ار روک ذم هرقف مکح هکنآ زا لبق دنناوتیم

 دننک یم شوگ ار فرط کی تاراهظا طقف هک حیحصریغ ریبدت نآ هنِویسق نیا هب و

 . اش دهاوخ یریگ ولح

 و درادب لتدمار تاروما تقیقح دناوتیمن ًادبا هیلاح تلاح نیا اب ناتسناغفا
 دانع تلاح هکنيا هب مراداو ار دوخ تکلمم یلاها هک ما هتشاد ار یمس لامک نم

 قیفر و قداص تسود اهنآ اب و دنیامن شومارف سیلگنا تلم هب تبسن ار دوح ؛هنیرید
 رد هدش رومأم ترافس هب اهنآ نانطومه زا یکی رگا تلاح نیا رد .دنوشب قیفش

 ود ره بولق تبیبحت بابسا اهنآ نیبامیف تادوارمو تارک اذم دوش میقم ندنل رهشآ

 تریصب و عالطا رشتیب یردق اه ناغفا تلاح زا سیلگنا تلم و دیدرگ دهاوخ تلم

 . رتشیب و درادن لامتحا رگید « دنشاب هیلاح تلاح نیمه هب رگا و دومن دنهاوح ادیپ

 تقفاوم سیلگنا یاه لارنُژ و یسایس یلاها زا یضعب اب نم دنیامنب ادیپ تریصب
 هب رت مک ار اه ناغفا هچره هک دنرادیم راهظا دوخ یبتک یاه هلواقم رد هک مرادن

 ار رگیدکی رتشیب هچره سکعرب یلو «تشاد میهاوخ *تسودار اهنآ رتشیب مینیب

 مخت هک یتسود یاهلاهن نیا دراد لامتحا رتشیب دنیامن تاقالم هناتسود تادوارم رد

 تسا نیا سیلگنا نیفنصم دوصقم رگ ا هبتلا یلو ؛دیامن امن و وشن ما هنشاک نم ار نآ

 اهنآ یلحاد تاروما رد ندومن هلحادم دارا هب ای اهنآ تکلمم تعنات لایخ رگا هک

 اهنآ هچره تسا تسار هتبلا تروص نآ رد دنیامن تاقالم رتمک ار # اه ناغفا هجره

 یسک هکنیا نودب اهنآ هک منک یمننامگ یلو «تسا رتهب دنیامن تاقالم رتمک ار

 .دنریگب نادند ار وا دهدب یتمحز ار اهنآ

 ار یتسود طباور هک تسا نیا مدوح .فالحا و اهرسپ هب نم تحیصن لاح ره هب

 :مکحتسم دیآ تسد هب لاجم ار اهنآ هک یمرگ رهب و یدوز ره هب سیلگنا تلم اب

 دیابن مه اهنآ «دنریذپن ارم فالحا و اهرسپ یاهشهاوخ سیلگنا تلود رگا «دییامن
 دهاوخ ناشتسد زا دشابیم هنآ تسد رد مه الاح هک هچره الاو دنیامن تیاکش

 یهایس لوپ دنچ دنوادح هک دیدیم باوخ یصخش هک تسا تیاکح نآ ریظن .تفر

 تسود اهنآ تشیب :نتم رد - *

 اه ناغفا رتمک هچره :نتم رد - *



2۸ 

 ذعب ؛مهاوخ یم تارهاوح ؛مهاوخ یمن هایس لوپ تفگ صخش نآ و دهدیم وا هب
 دیب .دومن تارهاوج هب رارصا روک ذم صخش مه زاب . داد وا هب هرقن لیتو ادحن

 زا ًاتففد هک درک یم یرتشیب ٌةبلاطم صخش نآ داد وا هب یفرشا هناد دنچ دنوادح
 مه یور ار دوخ یاهمشچ اددجم .تسین زیچ چیه شتسد رد دید دش رادیب باوح
 و میامنیم لوبق دیهدب دیهاوخیم هچره تفگ و دومن زارد ار دوخ تسد تشاذگ

 . دیسرن وا هب یزیچ و دوب هتشذگ عقوم یلو ؛مشابیم رکشتم



۵۰۹ 

 مهد لصف ۰

 یرازت ٌهیسور و ناتسلگنا اب ناتسناغفا طباور

 رت لکشم و رت هدیچیپ نم باتک رخآ لصف نیا بلاطم هک تسا نیا نم داقتعا

 هبرجت ةجیتن ؛مراگنیم وزج نيا رد هچنآ یلو «دشاب هدوب هقباس لوصف نیماضم زا
 زا رپ هک یرمع هنوگچ .ما هدومن لصاح دوح رمع تدم مامت رد هک تسا ییاه

 مایا زا .تسا هدوب نوگ انوگ یاهتیلوئسم و اهینادرگ رس و اهیناشیرپ و تامحز

 ی هیسور تادحرس ای هیسور رد مرمع لاس لهچ ابیرقت .ق .۰ ۱۲۹۷ لاس ات تیلوفط

 سور و ناریا تادحرس رد ای نیچ و سور تادحرس هب کیدزن ترفاسم رد

 ۱ ۱ .تسا هتشذگ

 و تاروما کرد فرص ار دوحن تاقوا مامت لاحلا ات .ق .۰ ۱۲۹۷ لاس زا ۱

 زا مهاوخب رگا وا هدومن سیلگنا و سور ینعی دوح یوق ٌ؛یاسمه ود تاداع

 راهظا مراد یسرتسد اهاجنآ هب مه زونه و لیصحت ار تاعالطا نیا هک ییاهذحأم

 مراد تردق ذحأم نیمه ٌةطساو هب و دوب دهاوخ یکیتیلوپ ٌهيور و لقع فالح «میامن

 راهظا ار رما تقیقح طقف اذهیلع .مربب شیپ زا هبرجت یور زا ار لیاسم نیا هک

 فشکنم ارم تلود رارصا هک مهدب یحرش ای میامن هماقا یلیالد هکنيا نودب مرادیم

 ینادنمشناد و ناحایس و یسایس نامدرم تاریرحت و ءارآ تاروما نیا رد .دیامن

 ۱ باب رد هک تسین نیا مدوصقم و مرادن رظن روظنم دنتسه هددعتم کلامم رد هک

 نامه هکلب « دنریگب یداریا نم زا هک مراداو ار اهنآ ای ؛مریگب یداریا اهنآ یارآ

 هب منادیم حیحص دوخ قلم و فالحا و دالوا یارب هک مرادیم راهظا ار یبلطم

 یعس یلیح دوح تالایخ نتشاد راهظا باب رد و دنیامن یوریپ و دننادب هکنیا تهح

 ( رهفم نینچ دومن مهاوحم ششوک و میامن ریرقت هناضرغ یب و هداس هک دومن مهاوخ



۵۱۰ 

 اهنآ فلاخم ای اه سیلگنا رادفرط ای اهنآ تسود ای اه سور نمشد هک دوشن
 هک

 ۱ مس اب یم

 ای حیحص هاوخ دشاب هک یمسق ره هب هک تسا نیا ایسآ رد اه سور کیتیلوپ
 ایسآ ةحفص زا ار هیمالسا لود «گنح هب ای حلص هب ای یتسود روطب هاوخ حیحص ریغ
 و ناریا و ینامثع تلود هک دش دنهاوخ فوعشم یلیخ و. .دنیامن وحم و دنزادنارب "

 رد دنشاب یتلآ ةلزنم هب ردق نیمه دنهاوخیم دنشاب رگا ای دنشابن یقاب «ناتسناغفا
 ناشمدع و دوحو هکلب «دوب دنهاوخن ءانتعا لحم تروص نآ رد و اهنآ تسد
 اه سور هک ینامز لوط هب دوب دهاوخ رصحنم اهنآ یاقب طقف و دوب دهاوخ هیوسلاب
 نیا اه سور دوصقم هدمع . . دنشاب هتشاد مزال دوحخ دصاقم تفرشیپ تهج هب ار اهنآ
 « دنیامن علب هتخاس دوخ کلامم ةمیمض ار ناتسناغفا و ناریا و ینامثع لود هک تسا
 لود هک دومن دنهاوخ یعس تقو نآ . درکن تفرشیپ ناشدوصقم نیا هک یتروص رد
 بذح دوخ فرط هب ار اهنآ هدومن فرصنم سیلگنا تلود یتسود زا ار هیمالسا

 ر اهنیا سور تلود مه تلاح نیا رد . . دنزیح رب ناتسلگنا تفلاخم هب اهنآ ات دنیامن
 ۱ .دومن دهاوح مامت هدیشک دوجب

 بایماک مه اه کیتیلوب نیا زا یکی هب رگ | هک تسا نیا لایح رد سور تلود

 لود و ناتسلگنا نیب هک دوب دهاوخ نیا نآ و دیامن رایتخایموس کیتیلوپ « دوشن
 هک دیایب سور تلود تسد هب یعقوم هک یروطهب . دیامن شجنر و راقن دیلوت هیمالسا
 تلود یرایتسد هب و دهدب یرارق سیلگنا تلود اب هیمالسا لود میسقت تهج هب
 و نیرحآ .دنیامن یراع هحلسا زا ار یطسو یایسآ ناناملسم مومع «سیلگنا
 فیاوط و لود هک تسا نیا دراد رظن رد سور تلود هک اهنآ کیتیلوپ نیرتانتعم

 یزجم ناتسلگنا تلود زا ار اهنآ و دزادنیب قافن تلاح رد ار ایسآ هیمالسا هددعتم
 اب اب هیمالسا لود نيا زا یکیاب یتقو کی رگ | « دنادیم بوخ سور تلود . دیامن
 دنهاوخ شروش «شدوح ناملسم یایاعر مامت « دشاب هتشاد یگنج سیلگنا تلود
 نیا رگا هک اریز «تشاد دهاوخ تیمها یلیح «سور تلود تهج هب رمآ نيا و دومن
 تاراما هب هدش هیزجت اهلاراشم تلود ٌهعیسو کلامم مامت دتفیب قافتا یمومع شروش
 متس و ملظ عبات هک ییاهتنطلس مامت مسق نیمه هب و « دیدرگ دهاوخ مسقنم کچوک
 دندرگ یم ضرقنم دنشابیم
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 مامت ار هیمالسا لود دهاوخیم سور تلود هک اعدم نیا تحص ت ابثا یارب

 هک دنک یم تیافک هتشذگ هنمزا یخیرات تاعقاو . دیامن فیعض ار اهنآ ًالقا ای دنیامن

 ؛ایسآ تاروما و یکیتیلوپ یاهراک رد هک یصاخشا و لامک بحاص صاخشا

 رد «مدوب هیسور رد هک یلاس نیدنچ فرظ رد .دنیامن عوجر نآ هب دنراد تریصب

 ریاس و سور یفرصتم ناتسک رت یامرفنامرف نمفاک لارنژ اب مقاوم رثکا

 نامز نآ رد .ما هدومن تارک اذن کیتیلوپ بلاطم باب رد یسور * نارادمتسایس

 عالطا و نیقي ًالماک # ۶ یمالسا لود یبارخ تهج هب هروک ذم کیتیلوپ باب رد

 هاشداپ نم هک دوب دصرتم رتمک سور تلود تقو نآ رد .ما هدومن لصاح

 زارتحا یتخس لامک رد کیتیلوپ زا هیتآ نامز نآ رد و دش مهاوح ناتسناغفا

 قوف هروک ذم کیتیلوپ زین و سور تلود یرگ هلیح حیضوت ایارب زا . دومن مهاوخ

 ۱ :میامنیم نایب لیثمت روطب ار هرقف

 زا و مدوب روشحم «نمفاک لارنژ اب هک .ق.ه ۱۲۹۲ قباطم .ع ۱۸۷۵ لاس رد

 دوح هعوبتم تلود طسوت هب هیلاراشم «مدوب قوبسم هیلاراشم یتلود و یصخش ریبادت

 « دوب ندنل میقم سور تلود راتخم ریزو نامز نآ رد هک * فولاوش تنک هب

 و دوصقم کی ود ره ایسآ رد ناتسلگنا و سور نیتلود» :دوب هتشون ار لیذ بلاطم

 تسا یحیسم نید راشتنا و ندمت هعاشا نیتروک ذم نیتلود دوصقم . دنراد نمشد کی

 رد اه سیلگنا تموکح تهج هب مه رطح نیمه طقف و دشابیم مالسا اهنآ نمشد و
 ک انرطح و یقیقح نمشد مالسا تسا مهوت تارطاخم ریاس و دشاب یم ناتسودنه

 نیلوا هب ناتسودنه ناملسم یایاعر و دوب دهاوخ ناتسودنه رد سیلگنا تلود

 رد ناتسلگنا تلود تفلاخم هبیمومع شروش « دیایب اهنآ تسد هب هک یمقوم
 تلود هک دراد ار تیمها لامک ما نيا اذهل «؛دروآ دهاوخ مهارف ناتسودنه

 نینجمه و ناتسناغفا دیاب و دساب هتشاد ار داحتا تیاهن سور تلود اب ناتسلگنا

 ات دوش تمسق «سیلگنا و سور تلود نیب یطسو یایسآ هیمالسا تاراما ریاس

 یاهناد کیتیلوپ :نتم رد * 

 هیمالسا :نتم رد #

 50۷2۱0۲ فولاووش تنک -
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 رما نیا و دوش لصتم رگیدمه اب ناتسودنه تکلمم و سور تکلمم تادحرس

 ۱ ینعی نآ قداص تسود هک" اریر « دیدرگ دهاوخ سیلگنا تلود شیوشتفر بایسا

 یارب هک تالاکشا ریاس ای ناتسودنه تاشاشتغا نامز رد سور یحیسم تلود

 تلود اذهیلع دوب دهاوخ رضاح نآ کمک تهج هب دیايب مهارف ناتسلگنا تلود
 هتشاد لماک دامتعا سور تلود کمک یاه هدعو و هناتسود تاراهظا هب ناتسلگنا

 ۱ .« اهریغ و دشاب

 دومنیم یعس «ندنل میقم سور تلود ریبک ریفس هک تدم نیا مامت فرظ رد

 تسود سیلگنا تلود هب تبسن سور تلود هک دهدب سیلگنا تلود ءایلوا نهذ هب هک

 رگید فرط زا و دراد رفنت ناتسناغفا تکلمم زا و دشابیم یمومع تینما بلاط و

 بلاطم نیا سکع وا اب و هدوب تارک اذم لوغشم هنایفخم ناخ یلع ریشریما اب سور
 تلود زا هک دنتشاداو ار هیلاراشم «مرن ظافلا نیا هب و دنتشادیم تبحص ار
 مخت «سور تلود مسق نیا هب .دیامن تقفاوم اهنآ دوخ اب و دزرو تفلاخم ناتسلگنا

 دیدرگ یگنح هب رجنم قافن نیا و تشاک ناتسناغفا و ناتسلگنا تلود نیب ار قافن

 ود ره ناتسناغفا مه و سیلگنا مه «فازگ جراخم و دایز سوفن فالتا ببس هب هک

 هک دروآ یم مرطاح هب ار یصخش تیاکح «اه سور تیاکح نیا .دندیدرگ ررضتم

 تفگ یم دزد هب .تفرگ یم ار دوح لمعلا قح «هناخ بحاص زا مه و دزد زا مه

 تقو نیا زد هناخ نآ نابحاص هک اریز « دیدزدب هناخ نالف زا دیشاب هتساوح هچره

 وا هب یلمعا قح دزد « دوب هداد هک هناتسود تحلصم نیا یارب و دنشاب یمن رادیب

 رادیب ار وا و هتفر هناخ نآ بحاص دزنهب صخش نآ اروف نآ زا دهب . دادیم

 .تفرگ یم وا زا مهیمدقلاقحو دومنیم ربخ ار وا دزد لایخ زا و درک یم

 یاه هدعو هب تهافس یور زا هک ار ناخ یلع ریش ریما «سور تلود ٌهداتسرف

 بابسا هک نیمه «هتشاذگ یهابت تلاح هب « دومنیم دامتعا «سور تلود یهارمه

 تک رح لباک زا « دروآ مهارف سیلگنا تلود و ناخ یلع ریشریما نیب ار گنج

 یفالت ددصرد «سور تلود اب تسناوتن سیلگنا تلود رگید فرط زا .تفر هدومن

 .تسا هدرک هلخادم ناتسناففا تاروما رد هدومن ار دوخ هدهاعم ضقن هک دیآ رب

 ندومن فیعض باب رد سور تلود کیتیلوپ زا هکنیا ضوع هب سیلگنا تلود
 کلامم زا ار تالیا ریاس و ربیخ و مرک و راهدنق . دنیامن تفلاخم ناتسناغفا

-_ 
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 نیا بابسا رما نیا هتبلا .دندومن تیوقت ار روک ذم کیتیلوپ هدومن هیزجت ناتسناغفا

 و دیدرگ رتکیدزن سور تلود ییایسآ تاکلمتسم هب ناتسودنه هیورس هک دش

 هتشاد رظن رد هشیمه «سور تلود ار دوصقم نیمه و دش ناتسناغفا فعض بابسا

 ایالت هک نمفاک لارنز کیتیلپ دارم و تسا هدوب نیمه نآ یبلق یوزرآ و تسا

 .تسا هدوب نیمه « دش

 یایسآ یاهریما رياس و اراخبریما هب تبسن سور تلود کیتیلوپ مالک صالح
 هک تسا هدوب نیا هشيمه «ناتسناغفا و یناریا و ینامشع تلود هب تبسن زین و یطسو

 سور تلود .دنیامن تفلاخم اهنآ یمیاد تایطخت زا هدش یوق لود دنراذگن ار اهنآ

 ییایسآ لود تالاکشا و فعض ًارارمتسا و یأر تماقتسا اب یلو «ینأت اب ًاحردتم

 دنیبب دناوت یمن اهیلاراشم تلود . دربیم ع افتنا اهنآ یاهررض زا و هتسناد منتفم ار

 راهظا رد هتکن کی دیامن لماک ار شایماظن ؛یهت «یمالسا نیطالس زا کی چیه هک

 هک تسا نیا نآ و تسین مه لیلد یب و دشابیم حیحص یلیخ نمفاک لارنژ روک ذم

 تلود کیتیلوپ رگید فرط زا و دشابیم مالسا سور تلود کانرطحخ نمشد
 لیم و دشابیم هناتسود « ایسآ یمالسا لود مامت مالسا یلاها مومع هب تبسن سیلگنا

 و رادعقا و دشاب رارقرب هروک ذم لود هک تسا نيا رب ؛اهیلاراشم تلود یلک

 . دباییم لیدبت و رییغت ًاتقوم کیتیلوپ نیا هاگهگ و دنشاب هتشاد لالقتسا
 و مکحم و یرارمتسا «سور تلود کیتیلوپ لثم هب سیلگنا تلود کیتیلوپ

 رد هک یسیئر اب یناد یسایس صخش ره تاروصت و تالایح « دشابیمن یمیاد

 و دوشیم نآ قباطم مه تلود کیتیلوپ نامز نآ فرظ رد تسا ردتقم ناتسلگنا

 ادیپ رییغت ًاتبغن هکنیمه یلو ؛دنرادیم یرجم ار وا یاهلمعلاروتسد مه ءارزو تثیه

 وا تالایح هک یرگید صخش کیتیلوپ « دوشیم لزع روک ذم صخش و دوشیم

 تنطلس کیتیلوپ دوخ تبون هب « دشابیم قباس سیئر تالایخ سکع هب یلکب
 یلو « دشابیم یمیاد سیلگنا تلود کیتیلوپ نالف هک تفگ ناوت یمن اذهل . دوشیم

 هدوب نيآ «یدیدم تدم زا سیلگنا تلودیمومع کیتیلوپ هک تسا نیقی ردق نیا

 راوید و یدس لثم سور یفرصتم یایسآ و ناتسودنه نیب هک یمالسا لود هک تسا

 شیپ لباقم رد و دشاب هدوب رارقرب ًالماک اهنآ لالقتسا و دنشاب رارقربیمکحم
 زا . دنشاب هدوب لیاح یمکحم راوید روطب ناتسودنه فرط هب سور تلودیمدق
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 تلود هکنیا یارب طقف هن تسا نیا سکع یلکب ؛سور تلود کیتیلوپ مگید یرط
 هب هکلب « دیامن لصو ناتسودنه تادحرس اب ار دوحخ تادح رس" دهاوحیم روک ذم

 تلود ای ینامشع تلود اب هک یتاقوا رد دسر تیم ًامیاد روک ذم تلود هکنیا تهح

 هب ناناملسم مومع « دشاب هتشاد گنج «ناتسودنه ای ناتسناغفا تلود ای ناریا
 یتسود هب ایند ناناملسم مامت هک تسین کش «دنیامن شروش روک ذم تلود تفلاخم
 . دنلیام رتهب «سور تلود یتسود زا سیلگنا تلود

 تلود اب هک تسا نیا هب هتسب ؛ اهنآ تینما و تحار هک دنناد یم اه ناناملسم
 تلود زا رتشیب ناتسلگنا تلود زا هکنیا اب تهح نیمه هب اذهل . دنشاب تسود سیلگنا
 اب سیلگنا تلود تفلاخم هب دوب دنهاوخن لیام ًادبا مه زاب « دنا هدروخ همدص سور

 دهاوخ یرابجا « دنیامنب ار مادقا نیا مه یتقو کی رگا و «دنوشب قفتم سور تلود
 تنطلس و سیلگنا تلود دصاقم باب رد یبلطم «قوف ةروک ذم لیالد هظحالم هب . دوب

 یلیح «ناتسناغفا و ناريا و ینامثع تلود دصاقم تفرشیپ تهج هب زین و ناتسودنه
 ناد یسایس ار روک ذم راهظا رگا هک تسا یراهظا روک ذم بلطم . دشابیم انتعم
 . دوب دهاوخ مفان یلیخ اهنآ همه تهج هب دنیامن لوبق هروک ذم لود یاه

 تلود هس هک ناتسناغفا و ناریا و ینامشع تلود «تسا نیا روک ذم بلطم

 ار داحتا لامک رگیدمه اب دیاب « دنتسه نیدتم نید کی هب و دنتسهیمالسا هناردارب
 و نهآ یاههار ةطساو هب ار دوخ یاهتخت یاپ « دشاب نکمم رگا و دنشاب هتشاد
 لباقم ردیمکحم راوید ٌهلزنم هب رییدت نيا . دنیامن لصو رگیدکی هب «فارگلت ط وطح
 دوخ تهج هب و دیدرگ دهاوخ ناتسودنه فرط هب سور تلود یرارمتسا تایطخت

 تهح هب «هئالث داحتا نیا یانب نلوج . دش دهاوخ تظفاحم بابسا مهیمالسا لود

 .«تسا هروک ذم تلود یهارمه و لیم هب هتسب رتشیب و دشابیم سیلگنا تلود تعفنم

 رتهب « دروایب لمع هب مادقا راک نیا یارحا تهج هب سیلگنا تلود رتدوز هجره
 . دوب دهاوحخ

 اق یمکحم یتسود ناشدوحنیب هک دندوب یعاسًالبق ناریا و ینامثع تلود

 لود ریاس اب هک تسا هدومن هدهاعم سیلگنا تلود اب نوچ ناتسناغفا یلو « دنیامن

 ؛دیامنن یکیتیلوپ تارک اذم « اهیلاراشم تلود دیدباوص و عالطا نودب ؛هجراع
 تلود دصاعم ناتسناففا هچرگا «دیامنب یتارک اذم*ینامثع و ناریا تلود اب دناوت یمن
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 کیتیلوپ و ینامشع ناطلس کیتیلوپ هتبلا ؛ دنادیم دوحخ دصاقم ار ینامثع و ناریا

 و هتشاد روظنم ار دوح لالقتسا و ءاقب هک تسا نی | مدوخ کیتیلوپ ایا هاشداپ

 ار ام کلامم زا یا هعطق هک میراذگن ار سیلگنا و سور نیتلود و میراد رارقرب

 « دشاب هتشاد روظنم ار ام لالقتسا و ءاقب هک دوح ٌةیاسمه نامه ام و « دنوش فرصتم

 و میگنجب دنیامنب فیعض ار ام دنشاب هتساوخ هک یناسک تفلاخم هب و مییامن قافتا

 هکلب « درادن عمط مشچ ام کلامم زا کی چیه هب ناتسلگنا تلود مینادیم ام نوچ

 میدبال اترطف اذهل . دشاب هدوب رترود « دشاب نکمم هچره ؛سور تلود زا دهاوخ یم
 کیتیلوپ هیلاراشم تلود هک ینامز ات طقف یلو «میشاب تسود سیلگنا تلود اب

 . یهآرمه ام تکلمم رارقتسا تهح هب و دراد رارقرب ار ام تاروما رد ندومن هلخادم
 ۱ دیابتی

 «یطسو یایسآ یمالسا نیطالس لماک داحتا هک بلطم نیا حیضوت تهج هب

 قباطم .م ۱۸۷۷ لاس ردمیامن نایب الاشم ار هرقف.تسا دیفم سیلگنا تلود یارب

 و دوب هداد داهح نالعا اه سیلگنا تفلاخم هب ناخ یلع ریشریما هک ق ۶

 تمس هب هک یناملسم رفن کی «دومن عمج ناتسودنه دحرس رد ار دوح رکاسع

 هک دومنیم یعس « دوب هدهآ ناخ یلعریشریما رابرد هب ینامثع ناطلس یگ دنیامن

 مه روک ذم ریما . دهدن داهج نالعا اه سیلگنا تفلاخم هب هک دراداو ار روبزم ریما

 زا ناتسودنه تلود و هدومن ک رت ناتسودنه دحرس رد ار دوخ رکشل یروآ ممج
 عفان اه یسیلگنا تلاح هب « دومن زورب ناح یلعریشریما رطاع هب ًاتعفد هک رییغت نیا

 ناطلس ترصحیلعا هدنیامن ذوفن هطساو هب روبزم رییغت و دندبدرگ تفتلم و دوب

 ینامثع ناطلس ترضحیلعا اب ًالبق ناخ یلعر یشریما نوج هناتخبدب یلو « دوب ینامثع

 تلود ناتسود هک ارچ «دیدرگ نامگ دب روک ذم هدنیامن باب رد «تشادن یتارک اذم

 مظعم ناطلس هک دنتفگ هیلاراشمریما هب « دندوب ناخ یلعریشریما رابرد رد هک سور

 دوخ هک صخش نیا دنتفگ یم زین و دشابیم دوخ نیرواشم تسد هجیزاب ضحم هل

 هداتسرف و ه سیلنا هک تسا یسوناج دنا یمینمع اطلس هدنیامن :

 تیرومأم اذهل. دوم رواب ر روک ذم یاهفرح «تهافس یور زا ریح : راد تحص
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 لیاسو ًارارمتسا یمالسا تلود ود نيا نیب رگا و درکن تفرشیپ رویزم هدنیامن
 ناتسناغفا تلود تهج هب زین و سیلگنا تلود تهح هب « دوبیم نایمرذ تارک اذم

 دنشاب تسود مه اب ناتسناغفا و سیلگنا نیتلود هک ینامز ات مالک صالح . دوب دیفم
 لایع هب ًادبا سور تلود .تسا یکی اهنآ یاهررض و دیاوف هک دنوش تفلمو
 دهاوخن تفرشیپ روک ذم لایح و داتفا دهاوخن ناتسودنه ای ناتسناغفا ریخست

 هک یرگیدیمالسا تلود ای ناتسناغفا هب تهافس یور زا شور تلود رگا «درک

 منامگ هچرگ ا . دروایب هلمح دشاب نآ یماح تقادص و تناید یور زا سیلگنا تلود
 هدیدع تالاکشا . دومن ار مادقا نيا دیابن هک دنادیم بوخ سور تلود هک تسا نیا

 روک ذمیمالسا تلود اب دیاب ولج زا هک دمآ دهاوخ مهارف سور تلود یارب

 هلخاد یاه ناملسم یمومع شروش هب شدوحخ کلامم رد رس بقع زا و دگنجب
 هطقن هب ای *گ روبزرطپ هب مه سیلگنا تلود یگنج یاهیتشک دیاش و ددرگ راتفرگ
 هک یگرزب تنطلس نیا تقو نآ و دوش روآ هلمح نآ ییاپورا کلامم زا یرگید یا
 هب هدش هعطق هعطق دننک یم تعاطا سرت لامک زا هکلب « دنتسین میطم تقفش یور زا

 ضوع هب سیلگنا تلود هک تسا سوسفا یلیح . دش دهاوخ میسقت هددعتم کلامم

 لباقم رد هک دیامنب ردتقم ردق نیا ار اهنآ و دیامن یهارمهیمالسا نیطالس زا هکنيا

 سور تلود تایطخت و تایدعت رد هکنیا ضوع هب اي دنیامن یک داتسیا سور تلود
 دنیامن یریگ ولج دشابیم نامیپ و طرش و تادهاعم فلاخم هک ییایسآ تاراما هب
 . .دننک یم نانج

 فرصتم ار نیمز قرشم کلامم زا یکی زا یا هعطق سور تلود هک تقوره

 نیا هب و دیامتیم رتمک دوخ کلامم هب تبسن ار سور کلامم تفاسم و دوش یم
 و تاتسودنه تادحرس و دنوشیم هراپ هراپ زور هب زور هیمالسا تاراما و لرد مسق

 لصتم مهب ًابیرقت الاح دندوب رود رگیدکی زا لیم رازه نیدنچ قباس هک هیسور

 نیطالس مامت « دوش اپرب یگنج «سیلگنا و سور نیتلود نیپ هک یتقو ره . دنشابیم
 تحت هکنیا تبس هب الوا . دومن دنهاوخ یهارمه سیلگنا تلود ابیمالسا فیاوط و
 و دنتسه وا را دوحخ ینید تاروما رد «ناتسلگنا هکلم ترضحابیلع تموکح

  غ روبزرطپ :نتم رد - *



۷ 

 نمیا ینامز ات طقف «سور تلود یدعت و ملظ زا هک دننادیم هکنیا ببس هب ًاصوصخم
 رد سور تلود ینمشد یارب «ناتسلگنا لثم یرگید گ رزب تلود هل دوب دنناوت

 رد سیلگنا تلود ضارقنا ةجيتن هک دننادیم زین و دشاب هدوب رضاح نیمز قرشم

 ةميمض ار یقرشمیمالسا کلامم مامت سور تلود هک دوب دهاوخ نيا نیمز قرشم

 تلود زا رتشیب سور تلود دننک یم نامگ هک یصاخشا دبامنب دوخ کلامم
 سرت زا هک دننادب اهنآ دیاب .تساطح رب ناشتالایخ دراد الیتسا ناریا رد سیلگنا

 ذوفن تحت و دشاب ادص یب تسا روبجم ناریا تلود هک تسا سور ٌةلمح یرارمتسا

 راک سیلگنا تلود هک دنیب هب ناریا تلود یتقو کی رگا .دوشب ررضتم سور تلود
 ار دوخ هک دوب دهاوخ یتلود لوا ناریا تلود «تسا هدرک تخس سور تسد هب ار

 ار سیلگنا و سور نیتلود طباور عضو نوچ « دیامن صلختسم سرح نآ,لاگنْخ زا
 هرقف دنچ الاح .ما هتشاد نایب ایسآ یبهذم یاه هقرف و اهتعامج ویمالسا تاراما اب

 روک ذم ًالبق هک یبلاطم رب هوالع دشابیم ناتسناغفا هب قلعتم ًاصوصخم هک ار یبلاطم
 ۱ .میامنیم راهظا «هدش

 تلود کیتیلوپ و ناتسودنه بناج هب سور تلود یشک رکشل باب رد
 . دشابیم ناتسناغفا تلود هب تبسن « اهیلاراشم

 یطسو یایسآ ةیمالسا تاراما هب تبسن ار اه سور کیتیلوپ «لبق ام مسق رد
 هتشاد راهظا ًالبق هچنآ رب یلو «ما هدومن نایب «دشابیم اهنآ وزج مه ناتسناغفا هک

 مهاوخ نایب ؛تسا ناتسناغفا هب قلعتم ًاصوصخم هک ار رگید بلطم دنچ لاحلا هدش

 تسا نیا دمهفب لاح نامز تامالع و تالاح زا دناوتیم صخش هک ییاج ات دومن

 لاحم هکلب «تسا لکشم طقف هن ناتسودنه فرط هب سور تلود یشک رکشل هک

 ریخست لایخ سور تلود هک دیآ یمنرب مه بلطم نیا زا یلو «دوب دهاوح
 هک تسا یعاس و ممصم ًابلق سور تلود هک تسین یکش چیه .درادن ار ناتسودنه

 یاهناد یسایس تالایح . دیامن هلمح ناتسودنه هب دیایب وا تسد هب یعفوم تقو ره
 تلود هک تسا نیا ناش یأر هک یصاخشا .تسا فلتخم یلیح باب نیا رد سیلگنا



۱۳۸ 

 .تسین مک *ناشدادعت « دگنجب ناتسودنه رد ناتسلگنا اب هک درادن یلایخ چیه سور

 کلامم هب ای ناتسودنه هب درادن لیم چیه سور تلود دنیوگ یم هک ییهچاخشا

 یصاخشا ًالوا . دنشابیم مسقنم ؛مسق راهچ هب دیامن هلمح سیلگنا تلود نیمز قرشم

 رد هک یدوحو اب « دنشابیم هداس رایسب اهنیا و دنتسین کیتیلوپ لها هک دنتسه
 هدومن فلخت دوح قیئاوم و تادهاعم زا سور تلود دروم نیدنج رد دنراد رطاح

 رگید دصاقم ای تسا نیا باب نم هک اهیلاراشم تلود تاراهظا رد مه زاب «تسا
 هک دنمهفب دنناوتیمن صاخشا نیا .دنیامنیم دامتعا «دهدیم هنابذاک دیعاوم

 یضتقم هک ینآ ره دوخ یاهمسق و دوهع زا هک تسا نیا سور تلود کیتیلوپ
 فرصتم ار هزات تیالو هک یتقو . دیامنیم فلخت « دننادب دوخ بلاطم تفرشیپ

 هدعو هک سیلگنا تلود نارازگ راک زا یضعب و دنهدیم دیدح یاه هدعو « دنوش

 دامتعا سور تلود یاهفرح هب ًاددجم «دنا هدرک شومارف ار اهنآ قباس یاه

 . دنیامنیم 5

 ًالاث . دنیامنیم یعس « اهیلاراشم تلود دصاقم تفرشیپ تهج هب هدش دنم هرهب

 تالایحخ بس هب و دنرورغم «امظع یایناتبرب تلود تمظع هب هک دنتسه یتعامح

 تفلاخم هب درادن ناکما ًادبا سور تلود تهج هب دننک یم نامگ ناشدوح ُهناربکتم

 . دنمانیم تینما نابلاط ار دوخ هک دنا ینامدرم ًاعبار . دزیخرب اهنآ یامظع هرق

 هدیدرگ فرصتم یتلایا زا دعب ار یتلایا سور تلود دننیبیم روک ذم صاخشا

 شیپ ناتسودنه فرط هب ًاجردتم و دشابیم یطسو یایسآ ندومن علب لوغشم
 سوز تلود تادیهمت و ح رط دروم نیدنچ رد هتشذگ نامز رد دننیبیم زین دوریم

 ار روما نیا هک یدوجو اب .تسا هدش رهاظ یبوح هب ناتسودنه ریخست تهج هب
 زا و درادن ار ناتسودنه ریخست لایخ سور تلود دننک یم نامگ مه زاب « دننادیم

 تلود اب ندرکن تفلاخم کیتیلوپ ناتسلگنا تلود رگا « دنیوگ یم لهاجت یور

 هلمح ناتسودنه هب ًادبا سور تلود تروص نآ رد ؛ دشاب هتشاد رارقرب ار سور

 :تسا هتفگ دوح رعش رد رعاش هکنانج بلطم نیا زا دنلفاغ یلو ؛ دروآ ههاوخن

 ناشدادعت :نتم رد - *



۱ ۱۹ 

 رازن شمزر راک رد وت یتسه هک راکشآ نینج رگ ینک نمشد هب

 شیپ هب اب داهن ات هدناوخ دوح وت شیوحن کلم یوس !ووا هک انامه

 دید نوچ هک دروآ یم مرطاح هب ار یرتوبک نآ لثم «نیرخ آ تعامح نیا لثم

 هک درک لایخ و تشاذگ مه یور ار شیاهمشج «دیآ یم وا فرط هب ور هبرگ

 و تفرگ و دید ار وا هبرگ نکل دید دهاوخن ار وا مه هبرگ « دنیبن ار هبرگ شدوح

 رد مدوخ تانایب تابثا یارب رگید لحم رد هک یبلاطم رب هوالع . دومن ناح شون

 باتک ناگ دننک هعلاطم عالطا تهج هب مه ار بلطم نیا «ما هدومن راهظا باب نیا

 مولعم «مدوب هیسور رد هک لاس هدزاود تدم مامت فرظ رد هک میامنیم راهظا دوح

 ینعی بلطم کی تهج هب تاقوا هشیمه سور تلود هک تسین کش چیه هک مدومن

 هب راداو ار سور تلود هک ار یتاهج مامت رگا « دشابیم هیهت ناتسودنه ریخست

 تهج هب یاهدح یلع باتک «میامن نایب ًالصفم مهاوخب « دیامنیم ناتسودنه ریخست

 مرادب راهظا هک دنک یم تیافک ردق نیمه اجنیا رد اما . دش دهاوح مزال بلطم نیا

 هک دنتسه قوبسم الماک و دنشابیم یزواجتم و یدعتم ثلم ًاترطف اه سور هک

 زا عنام دنناوت یمن ییاهنت هب هک دنشابیم فیعض ردق نیا ییایسآ تاراما مامت

 یلبج سپ ریغالو ناتسودنه رد ناتسلگنا تلود رگم .دنوشب سور تلود تایطخت
 بیقر و گر زب نمشد «ایسآ رد ار امظع یایناتبرب تلود «سور تلود هک تسا

 «دوبیمن نایم رد امظع یایناتیرب یاپ رگا هک دنادیم سک ره .دنادیم دوخ یوق

 لالقتسا و تشادن ناتسناغفا ای ینامثع ای نیج اب ناریا تلود هب ییانتعا سور تلود

 .تشاذگ یمن رارقرب یدایز تدم ات مه ار اهنآ

 نیمز یرشم رد ییاپورا لود زا کی چیه رگید «سیلگنا تلود زا ریغ -

 دوخ یاهتمینغ زا ییزح تمسق اهنآ اب سور تلود رگ ا « درادن ییانتعم تافرصت

 ار سور تلود و هداتسیا فرط کی و دش دنهاوخ عناق یب روح هب اهنآ «دهدب

 قرشم کلامم رد سیلگنا تلود . دیامن راتفر دوحن لیم هب هک تشاذگ دنهاوحناو

 هک تسا نآ رد سیلگنا تلود ٌهفرص و «دراد ذوفن سور تلود زا رتشیب دوح نیمز

 ار اهیلاراشم تلود و دیامن تعنامم ییایسآ لود هب تبسن «سور تلود تایطخت زا

 لثم یگرزب تلود زا سور تلود هکنيا . درادب هاگن رود ناتسودنه تادحرس زا

 دهاوخن شومارف یناسآ هب سور تلود تسا یهیدب « دشابیم رفنتم سیلگنا تلود



۰ 

 و تسا هدروحخ اه همدص هچ سیلگنا تلود تسد زا لوپاتسا ویس نامز رد هک درک

 ؛تسا هدومن اهلاراشم تلود هب تبسن سیلگنا تلود هددعتم عقاوم گیقهک یتفلاخم
 و الط زا ولمم یگرزب نزخم ار ناتسودنه اه سور . دوشیمن وحم ناشرطاح زا
 دنا هدیصقریم یلاحشوح زا ما هدید ار سور یاهزابرس رثک | و دننادیم تمینغ
 یوزرآ و دنشاب هتشاد سرتسد «هلومتم تکلمم نیا ندومن جارات رد یزور دیاش هک

 یگنح «سور و سیلگنا تلود نیب «ناتسودنه دحرس رد هک دنراد ار زور نآ

 سیلگنا ؛اهیدنه هک دننک یم نامگ یتریصب یب لامک زا اه سور و دوش عورش
 مشچ هب ار اهنآ یاپکاح و دنشابیم سرخ سور تلود قاتشم و دنهاوخ یمن ار اه
 تلود هک نیمه دننک یم نامگ سور گر زب یاهناد یسایس یضعب یتح . دنشک یم

 لثم اه یدنه «دننک هاگن ناتسودنه فرط هب شک ودنه و ایلامیه لابج للق زا سور
 دنیامنیم کاله دوخ شین برض هب ار اه سیلگنا و هدمآ تک رح هب یروبنز ةناح
 .دنیامنیم یهارمه اه سور زا و

 تسا نیا ناشداقتعا ًمومع هک تسا لماک هجرد نا هب اهنآ یعالطا یب , اعقاو

 سیلگنا  دوشب رضاح گنج نادیم رد ناتسودنه دحرس رد سور تلود هک نیمه

 رارف دنربب راک هب یدحاو برض هدمآ رب هعفادم ماقم رد هکلب «هلجع لامک اب اه

 .دنوش ررضتم دوح ةناهیفس تقامح نيا زا یزور اه سور مسرتیم اما ؛ دننک یم
 مییامن فلخت هشیمه دوخ یاه هدطو و تادهاعم زا میناویم ام دنیوگ یم اه سور

 تایطخت نیا زا اه سیلگنا رگید فرط زا. .میورب رت شیپ زور هب زور و
 و دنشابیم مناق هدومن رایتحا ار هشوگ کیای دنیامنیم ییانتعا یب ؛ اه سور یمیاد
 تباث ًالماک سور تلود زا ار اهنآ فو و ار سیلگنا تلود فعض تاک رح نیا
 ماقم رد ادح و دیایب شیپ ًارارمتسا دنراذگ یم ار سور تلود هکنيا زا . دیامنیم
 دایز یلیخ نیمز قرشم نیطالس راظنا رد سور تلود نأش «دنیآ یمنرب یریگ ولج

 هیلاراشم تلود ذوفن زا زین و ددرگ یم مک رایسب سیلگنا تلود نأش و دوش یم

 نامگ اه سور « دشابیم دیازت رد ًامیاد سور تلود ذوفن نوچ و دهاک یم



۵۲۱ ۴ 

 نیرخآ .دومن دنهاوخ قافتا سور تلود اب * ...ًانيقي یقرش تاراما هک دننک یم
 رد سیلگنا تلود اب ندیگنج هک دشابن لیلد یب دیاش و تسا نیا سور تلود داقتعا
 "یدایز رکشل ردق نیا سیلگنا تلود یکشح رد یلو «تسا لکشم یلیح ایرد

 لیم رازه نیدنچ لوط رد هدروآ دایز دوحخ تکلمم ةعیسو طاقن ریاس زا هک درادن

 .دومن دهاوخ ادیپ ار دادتما نیا یدحرس طعن و دیامن ولحخاس ار نآ یدحرس طح

 کاح ات نیج زا سیلگنا تلود تادحرس اب سور تلود تادحرس هک ینامز

 رد هک یا هلجع بجوم هب و اه سور داقتعا بسحرب زور نآ و « دوش لصتم ینامثع

 و تسین رود یلیخ دنیامنیم اههار ریاس و نهآ هار نتخاس تهح هب تاقوا نیا
 تقو ره «رترید ای رتدوز هک تسا ممصم «سور تلود هک دیدرگ حضاو نوچ

 هب یبلاطم هرقف دنچ الاح . دیامن هلمح ناتسودنه هب «دروآ تسد هب یدعاسم مقوم

 هکنانچ دیامرفیم ام هب ام نید و مشابیمن ربمغیپ نم . دیآ نایم رد ام هظحالم تهج

 سک چیه ۰ . وهالا اهملعیال بیغلا حتافم هدنع و تسا هدومرف دیجم نآ رق رد

 نیا یرهاظ بابساهب رظن یلو « دش دهاوح هج ادرف دیوگب نیقی یور زا دناوت یمن

 .میامنیم نایب ار دوح یأر و تالایح نامز

 ره هب یبلطم ره رد و اجره رد و مرادن یداقتعا چیه نکممریغ ظفل هب نم
 نکممان زیچ چیه ایند رد تقیقح رد هک اریز «مرادن لوبق دوشب لامعتسا هک یترابع

 « دوش مقاو بلطم نالف هک دشاب هتفرگ قلعت یدنوادح هدارا رگا هک اریز «تسین

 دزن یراک چیه « دشاب هدوب نکممان ام رظن هب دنچره .دیسر دهاوح ع وقو هب هتبلا
 « دتفیب قافتا تاعقاو یضعب هک دهاوخن دنوادخ رگا :تسین نکممان دنوادحخ تردق

 تروص یدنوادحن هدارا فالحرب ار روبزم رما دناوتیمن «ایند یاوق زا یا هوق
 هلمح تاتسودنه هب یزور سور تلود هک دشابیمن ناکما زیح زا حراح اذهل . دهدب

 « دوش قفتم ناتسودنه ریخست تهج هب سور تلود اب مه یرگید تلود ینو « دروآ

 تلود تالایح نیا . دوش لماش «ناتسودنه تلود اب مه رگید تلود هکنيا نودب

 .دش دهاوخن ریذپ تروص نآ و دشابیمن یزیچ یلایح یاهباوخ زا ریغ «سور

 باوح هکنیا لثم .دیایب ع وقو هزادنا کی هب ات اه سور باوخ نیا تسا نکمم

 تساناوخان نتم رد "



2۳۲ 

 :هک تسا هدوب نینچ نآ و تفای ع وقو یبیبط

 یناوتیم یفرشا ردقره دنتفگ وا هب هدومن هجلاعم ار یضیرم دید باوخ یبیبط

 راب یا هزادنا هب ار دوخ «صیرح ع امط بیبط .ربب هنازخ زا «ییامن لمح شود هب
 یاضعا رد یدیدش درد نوج و تسکش ار وا یاه هناش « راب ینیگنس هک دومن

 یلو « دشابیمن نایم رد یفرشا هک دید و دش رادیب اتبغن تشگ سوسحم هروک ذم ۱

 نیازح ندومن حارات و ناتسودنه ریحسنت تهج هب اه سور .تسا یقاب اه هناش درد

 و دوشیم لمحتم ار هدیاف یب تامحز و جنر ؛ «بیبط باوح نامه لثم «نآ

 قاب راک نا همدص يلو درب داتن شیپ زا یراک هک دیدرگ دهاوحخ نیا شا هجیتن
 ۱ .دنام دهاوخ

 اب «ناتسودنه ریخست تهج هب یرگید تلود رگا هک مینک یم هظحالم الاح
 «اپورا لود یضعب هک تسین یکش چیه .د دوب دهاوحخ روطج « دوش قفتم سور تلود

 «یرظن جک نیا و دنیبیم دسح و بصعت رظن هب ار سیلگنا تلود توق و تمظع ۱
 .دنیآ رب هدیفمریغ تمصاخم ماقم رد ؛ناتسلگنا تلود هب تبسن هک درادیماو ار اهنآ
 هتشاد «سور تلود هب یصوصخم تبحم هروک ذم لود هک منک یمن نامگ همه نیا اپ

 تلود تفلاخم هب هک تشاد دهاوخن تعفنم اهنآ تهح هب رما نیا ًانیقی و دنشاب

 سور تلود هب تبسن سیلگنا تلود هک اریز ؛ دنوش قفتم سور تلود اي سیلگنا
 هب هسنارف تلم لیم لاح یلا نيا زا لبق لاس دنچ زا .تسا رتمک نآ ملظ و یدعت
 رد سیلگنا تلود زا اهیلاراشم تلود رفنت زین و تسا دیارت رد سور تلود یتسود

 ار مد یهتفلاخم هسنارف تلود لمتح نکیم نامگ عقوم نا اذهل .تسا دیازت
 اب هدروآ رطا هب هتشاد نوشلپان گنج رد و ناتسودنه رد ناتسلگنا تلود اب هک
 تلود زا هک یتامدص یفالت دیاب هک مه سور تلود و هدش تسد همه سور تلود
 . دیامنب تسا هدید هتشذگ یاهنامز رد سیلگنا

 هب « دننک یم هظحالم تقد هب ار یکیتیلوپ تاعقاو تالاح هک یصخش تهج هب

 تلود «دیامن یهارمه سور تلود اب هسنارف تلود رگ ا هک تسا حضاو یبوخ
 نیتلود هک تسا حضاورپ رما نیا و دومن دهاوخ کمک ناتسلگنا تلود زا مه ناملآ

 هک اریز « دنشابیم رت یوق یلیخ هسنارف و سور نیتلود زا ًاقفتم سیلگنا و ناملآ
 و نیرتگ رزب مه ناملآ تلود و تساراد ار ایند یرحب توق نیلوا ناتسلگنا تلود



۳۳ 

 و شیرتا یاهتلود هچرگا «تسا نيا منامگ . دراد ار یکشح یماظن هوق نیرتلماک

 سیلگنا تلود اب و دنرادن تموصح راکشآ روطب «,سور تلود اب اکیرمآ و ایلاتیا

 ۱ فرط یب لود ار هروک ذم لود تهج نیا زا و دنرادن صوصخم یتسود مه

 لیام سیلگنا تلود فرط هب نیقپ روطب هروک ذم لود مه زاب یلو « دننادیم

 سور تلود تهج هب و دشابیم دیفم سیلگنا تلود تهج هب ینعم نیا و دنشابیم

 ۱ .تسا رضم

 تلود اي اپورا لود زا یکی هک مییامن لوبق میناوتیمن ام بلاطم نیا هب رظن

 اب گنج و ناتسودنه ریخست تهج هب سور تلود اب دناوتیم روطج اکیرمآ

 تلّود اب عافد تهج هب مه نآ بیقر تلود هکنآ رگم .دیامن قافتا «ناتسلگنا

 رایسب گنج اپورا رد هک دش دهاوخ نيا اهتقفاوم نیا هجیتن . دیامن قافتا سیلگنا

 رد و دشاب هدشن عقاو یگنج نانچ ایند رد زگ ره هک تفرگ دهاوح رد یگرزب

 صاخشا یضعب و دیامن تیارس ایند مامت رد دیاش هک دوب دهاوخ یگنح نیا تقیقح

 هب ار اپورا لود قافتا هلئسم . دنا هدومن ییوگ شیپ گنج نیا باب رد تریصب اب

 هنوگ نيا الاح هتشاذگ فرط کی هب سور تلود ای سیلگنا تلود اب تقفاوم تهح

 زا کی ره رگید * «نپاژ تلود زا ریغ .مييامنیم هظحالم ار ییایسآ لود قافتا
 لایخ چیه و دنشاب هتشاد ار دوحخ تکلمم طقف هک دنهاوخیم ییایسا یاه نارمکح

 تلود اب ای دنگنجب سیلگنا تلود تفلاخم هب هدومن قافتا سور تلود اب هک دنرادن

 ار سیلگنا و سور نیتلود اهنيا . دنیامن گنج سور تلود تفلاخم هب هدش سیلگنا
 اهنآ زا هک دنهاوخ یم ردق نیمه طقف اذهل .دنناوخیم حتاف و ردتقم یدعتم تلود

 هب دنرادب رارقرب دنناوتب هک ینامز ات ار دوحا یتمالس و ءاقب و لالقتسا و دنشاب رانک

 ناتسودنه ریخست مزع هب «سور تلود اب دنهاوخ یمن اهنآ زا کی چیه ناهج نیا

 هک تسا نیا هب هتسب اهنآ یتمالس هک تسا نيا ناشداقتعا نیا رب هوالع . دوش قحلم

 یطخت تروص رد دنناوتب ات دنشاب ردتقم ایسآ رد ود ره سیلگنا و سور نیتلود

 نارمکح و دنیامن تفلاخم رگیدکی زا ایسآ فیعض یاه نارمکح کلامم هب ندومن

 . زین و دننادیم دوحخ تیریح و یتمالس بابسا ار تلود ود نیا تباقر ؛روک ذم یاه

 نویاز شم رد -#



 وا

 :تسا هتفگ ارعش زا یکی و .تسا مزال ییاسوم ار ینوعرف ره *مکنانج .دننادیم تلود ود نیا نیب دوخ کلامم هیزجت عنم بیس ار روک ذم تباقر
 یناردنزام گس زج دریگن ار ناردنزام هشیب لاضسم

 سوریمدق شیپ منام تهج نيا زا و دشابیمن یطسو یایسآ رد ٍ؟نپاز تنطلس
 اب هک دشابیمن روبجم ناتسناغفا لثم نپاژ لیلد نيا هب و تسین ناتسودنه فرط هب
 نیاژ تنطلس یارب ًیق.دوش مظنم ناتسودنه ریخست تهج هب تلود ود نیا زا یکی
 لیم و دشاب ردتقم ییایسآ یاهایرد رد سیلگنا تلود هیرحب هوق هک دراد هفرص
 هشیمهاهنآ کلامم نی هناتسود طباور هک دنلیام زین و تسا نیمه اه ینپاژ یبلق
 اب ییایسآ لود زا کی چیه درادن لامتحا هک دوشیم تباث بلاطم نیا مامت زا . دنراد قرشم فرط هب ار سور تلود یطخت فوح هشيمه هک اریز « دشاب رارقرب
 یتلود ناتسناغفا تلود یلو « دوش تسدمه ناتسودنه ریخست یارب سور تلود
 و دومن دهاوخ ادیپ ار تیمها لامک هک تسا یتلود و دشابیم یقرت هب ور تسا
 بلاط هشیمه رگیدکی هب تبسن دوخ یاهکیتیلوپ رد سیلگنا و سور هک تسا یتلود
 ۱ .دوب دنهاوخ وا تنواعم

 ۱ ینمشد ای یتسود «یوق گرزب یاه هیاسمه ود نيا زا کی ره تهج هب
 ایند گرزب یاهتلود ریاس ینمشد ای یتسود زا رتشیب ایسآ رد یردتقم ناتسناغفا
 زا بک رم هک دراد یعاجش رکشل ناتسناغفا هک لیلد نیا هب . دوب دهاوح هبانتعم
 هار رد دنراد ندب رد ناج ات اهنيا مامت و دنا یگنج همه ًاترطف « دنشاب تیعر ضحم هچ و دنشاب هدش تیبرت زابرس هچ اهنیا و تسا یمالسا ناعاجش رازهدص نیدنچ
 ناتسناغفا نارمکح .دومن دنهاوخ دف ار دوخ نوخ رخآ هرطق ات و هدیگنج دوح ینانعلا قلطم یدازآ و ناطلسو تلم و لایع و نطو و نید و ربمغیپ و دوحخ یادخ
 رگا «دراد تیمها یلیخ دوخ تکلمم ییایفارغج و یکیتیلوپ تلاح ببس هب مه
 دوح و دوش عقاو سیلگنا تلود و سور تلود نیب یگنج هک ینامز رد ناتسناففا
 . دشاب اراد ار ناتسناغفا یهارمه هک دوب دهاوخ تلود نآ اب حتف انیقی دشاب هتشاد

 هجنانج نم رد -*

 نوپاز :نتم رد - +



۵ ۲ 

 نیب نآ یلاها و دساب هتشاد دوجو ناتسناغفا هک ینامز ات منادیم نم ًاعقاو

 مزع درادن ناکما ادبا سور تلود « دنشاب هتشاد داحتا سیلگنا تلود اب و ناشدوحخ

 . دگنجب ایسآ کاخ رد سیلگنا تلود تفلاخم هب ای دیامنب ار ناتسودنه ریخست

 هک ینامز ات دننادیم نوچ و دشابیم قوبسم ًالماک رما نيا زا سور تلود

 تلود ینعب . دبامن هلمح ناتسودنه هب درادن ناکما «تسا لقتسم و ردتقم ناتسناغفا

 شیپ زا ار ذآ یبیرف کی هبای دیامنتسود دوح اب ار ناتسناغفا دهاوخیم سور

 یکیتیلوپ صاخشا یزاب دیاب هک دراد ار تیمها لامک بلطم نيا .درادرب دوخ یاپ

 ۱ نارمکح و میبامن تبظاوم «دنرادرب نایم زا ار ناتسناغفا دهاوحخیم هک ار سور

 رود و طابتحا و تقد لامک ایاب هشیمه باب نیا رد سیلگنا تلود و ناتسناغفا یاه

 . دنساب هتشاد ار یشیدنا

 تهج هب هک ار یتالاکشا «سور تلود هناتخبشوح هک مرادیم راهظا اهنیا رد

 ابلاغ هک یصاخشا زا. .تسا تفتلم رتهب ؛تسا مهارف ناتسناغنا اب ندومن گنج

 هک دنیامنیم ذحا اه هلواقم اب اهباتک ای اهمیوقت زا یضعب زا ار دوحخ تاعالطا

 روبع زور دنج  تفه کی فرظ رد ینکلمم زا ًالجعم هکنآ را دعب اهنآ نیفنصم

 مدرم مومع .دنا هتشون تکلمم نآ یلاها امام و تالاح و یقفس یاهک تیوب

 و تکلمم باب رد اهنآ تاروصت نوچ هک اریز «دنیامنن دامتعا هموقرم بتک هحردنم

 شفن زا رتشیب شررض تسا مقاو فالحرب نآ یلاها و نیناوق و نییآ و نارمکح

 نیفنصم نی | یعالطا یب ؛ رب تاقوا رثک | نم و تسا کحضم رایسب رما نيا دشابیم

 . . :ميامنیم نایب *الاثم ارهرقف کی و مدنخیم
 و دویلیم جنپ ار ناتسناغفا سوفن دادعت نیفنصم رثکا لبق لاس لهج فرظ رد

 اهنآ تانایی بجوم هب .دنا هدومن نیعم رفن رازه جنپ و یس ار یگنج صاخشا دادعت

 هب هک تسا لاس هاجنپ ابیرقت و تسا هدش مک هن و دوشیم دابز هن روک ذم دادعا

 یعالطایب ننیا تهج هب ار هموقرم صاخشا نم .تسا هدنام رارقرب اهنازیم نیمه

 الاعمت :نتم رد



۳۹ 

 اب ار تکلمم تلاح هک تسین اهنآ تسد رد یلیاسو هک ارچ منک یمن تمالم
 یاعدا هکنیا تهح هب ار اهنآ نکل « دنشاب هتسناد تسا هدمآ لمع هب هک ار یتارییغت
 تمالم « دنیامنیم هبتشم ار مدرم هحیحص ریغ تاعالطا زا و دنیامنیم تریصب

 هک یذوجو اب « دننک یمن مک ار رکشل ای سوفن دادعت هک مرکشتم مه زاب .منک یم
 ییاهنت هب دناوتب هک درادن توق ردق نیا ناتسناغفا دنیوگب مه رتمک دنناوتیم
 هیاسمه لود زا یکی هب هک تسا دبال دوخ تظفاحم تهح هب هکلب « دیامن یراددوخ

 یاهاپ هک صخش یلو «دیامن هیکت یرگید نآ یطخت زا ندوب ظوفحم یارب دوحخ

 .دش دهاوح قرغ راچان دیامن روبع هناخدور زا هک دراذگب یتشک ود رب ار دوخ
 یتهج نکل و دتسیا هب نآ رد دنادیم رت ملاس ار یکی ره یتشک ود نيا زا دیاب اذهل
 فده ار رگید یتشک نآ دش راوس هدومن بختنم ار یتشک کی نوچ هک درادن مه
 هلزنم هب هک ناتسناغفا لثم یکچوک تلود دنک ادیپ موزل هکنآ رگم .دنک هلولگ
 هنوگچ تسا هدش مقاو ایسآ گنس ود نیبیمدنگ هناد ای ریش ود نایم رد یدنفسوگ

 تیمها لامک رما نيا . دوشن مرن گنس ود نینب ای دنامب ملاس ریش ود طسو دناوتیم
 یطخت زا ار وا و دیامن یهارمه وا زا شیوح هیاسمه ود زا یکی دیاب هک دراد ار
 . دیامن تظفاحم رگید هیاسمه نآ

 هک ار دوحخ ةیاسمه ود زا کی ره هک تسا راتخم و دازآ ًالماک ناتسناغفا
 وا هب هناک اب یب « رگید هیاسمه نآ ات دیامن یهارمه و یتسود وا اب دشاب هتساوخ
 و نهآ یاههار هچ رگا «تسا نيا منامگ . درواین دراو وا هب یتراسع و هدرکن هلمح
 یلیح ام تهج هب تسا هدروآ نم تکلمم کیدزن و تسا هتخاس سور هک هسوش

 یکیدزن نیا تهج کی زا « درادیم رایشوه ار ام یلو « دشابیم شیوشت بابسا
 نودب ناتسلگنا تلود رگا هک لیلد نيا هب تسا عفان ناتسناغفا یارب سور تلود
 تکلمم دنهاوخب دنشاب هدرک یریصقت ناتسناغفا یلاها هکنیا نودب و یحیحص تهج
 و دشابیم کیدزن سور تلود هک دنادیم اهیلاراشم تلود .دیامن فرصت ار اهنآ
 رد هک درادنار تلاح نآ ناتسناغفا هزورما ببس نیا هب اذهل دومن دهاوخ هلمح وا رب
 ردق نیا «سور تلود تاقوا نآ رد .تشاد ناخ یلع ریشریماای ع اجش هاش نامز

 هن و تشاد نهآ هار هن هک ییاهنابایب هار زا ار دوخ نوشق تشادن ناکما هک دوب رود ۱



2۳۷ 

 ناتسناغفا هک "مداد حیضوت نوج . دیامن رضاح ناتسناغفا تادح رس هب «تشاد بآ

 هک تسین یکش «دیامن قافتا دوحن یوق یاه هیاسمه زا یکی اب تسا روبجم ًاموزل

 و دیامن بختنم ار ناتسلگنا تلود هک تسا نیا رد نآ تعفنم و هفرص تاقوا نیا رد

 سیلگنا تلود هکنیا تهج هب ًالوا ؛ دشاب هتشاد هیکت هیلاراشم یهارمه و یتسود هب

 راک نیا تفرشیپ تهج هب و دزاس رخسم ار ناتسک رتای ناریا هک درادن یلایخ چیه

 ناتسودنه ریخست لایخ رد سور تلود اما « دشاب هتشاد مزال ناتسناغفا زا یهار

 نیمه هب طقف هن و دیامن روبع نم تکلمم زا هک تسا حاتحم هطساو نیا هب « دشابیم

 دناوتن رگا «دراد مال هگلب هدشاب تشاد مه شیوشت رس بقع زا و دیامنب روبع هک

 ۱ .دوش فرصتم ار ناتسناغفا

 تلود اب دهاوخیمن و دراد یدایز یرحب هوق سیلگنا تلودهکنآ ایناث

 دوحن هفرص و تعفنم تهج هب اذهل .دوش روبجمهکنیا رگم «دگنجب یکشحخ رد سور
 هلزنم هب یتراما سور تلود هار ولج رد ناتسناغفا هک دشابیم مه سیلگنا تلود

 رگیدمه زا یکشخ رد ار سیلگنا و سور نیتکلمم و دشاب هدوبیمکحم دس و رپس

 و رارقتسا و یتمالس تهج هب ناتسلگنا تلود هک تسا یترطف اذهل . درادهاگن رود

 سکعرب .دشاب هدوب ملاس و یوق ناتسناففا هک تسا لیام ناتسودنه رد دوح رادتقا

 لیام بیس نيا زا ؛ دگنجب سیلگنا تلود اب یکشعن رد دهاوخیم نوچ سور تلود

 هکنآ اي دیامن یهارمه وا اب ناتسودنه ریخست رد هدش قفتم وا اب ناتسناغفا هک تسا

 . دشاب هدوبن یتلود هدش وحم راگ زور دحفص زا ناتسناففا

 مال یگنج نامدرم نکل « دراد دایز هحلسا و لوپ سیلگنا تلود هکنآ ًاثلاث

 دهل ۰ . دراد مزال هحلسا و لوپ اما « دراد یعاجش یگنج نامدرم «ناتسناغنا و دراد

 هب اهناغفا تروص نآ رد و دنشاب هدوب قفتم مه اب هک تسا نيا رد نیفرط غفانم

 هحلساو لوب ناتسناغنا هب و دوب دنهاوخ رضاح سیلگنا تلود هب تمدحخ تهح

 هک ارچ « دهدب ناتسناغفا هب هحلسا و لوپ دناوت یمن سور تلود یلو « دیسر دهاوح

 اریز « درادن مزال ناتسناغفا زا مهیمدآ و درادن یلوپ دوخ فراصم ردقب شدوح

 . دراد دیامن یرادهاگن ماظتنا تحت رد دناوتب هکنآ زا شیب تیعر شدوح هک

 مدرک :نتم رد ۳۹



0۳۸ 

  تلود هکنآ زج درادن هدیاف چیه سور تلود تهج هب ناغفا یتسود عیار

 تسا نآ لثم نيا و دیامن روبع ناتسودنه فرط هب ناتسناغفا زا دراذگب ار اهیلاراشم
 لامیاپ ناتسناغفا « دش نینچ هاگ ره و دوش هدرتسگ سور یاپ ریز ناتسناغفا هک
 ناتسناغفا نارمکح هب سور تلود دیاش .دیدرگ دهاوخ سور تلود و رکاسع
 و داد دهاوح وا هب ار ناتسودنه زا یرگید هطقن ای باجنپ هک دهدب مه یا هدعو

 لقتسم هشیمه دیاب ناتسناغفا هک تشاد دهاوح راهظا وا هب ثبسن هناتسود تادهاعم
 ریاس هک تشاد دهاوخ ار تلاح نامه تادهاعم و دیعاوم هنوگ نیا یلو « دشاب هدوب
  هتشادن هفرص سور تلود تهج هب هک نیمه ینعی .تسا هتشاد سور تلود تادهاعم
 ۱ طقاس روبزم هدهاعم «دشاب هدوب رارقرب نيا زا رتشیب روک ذم هدهاعم هک دشاب
 هچرگا ؛تسکشن مه ار روک ذم هدهاعم سور تلود هک دینک ضرف اما دوشیم

 ناتسودنه و سور تلود دناوتیمن مه تروص نآ رد یلو « دوب دهاوخ تداع قرف

 ارارمتسا نیریاس و سور نیرفاسم و نیرومأم و رکشل هکنیا نودب دنیامن تموکح
 هیسور هب تعجارم ناتسودنه زا ای دنورب ناتسودنه هب هدومن روبع ناتسناغفا زا
 تلود و دوب دهاوخ سور تلود لامیاپ هشیمه ناتسناغفا مسق نیا هب . دنیامن

 هب اهنآ لاثما و هقوذآ و شکر اب تاناویح لیبق زا ار تکلمم تعاطتسا اهیلاراتم

 تمدح تهح ٌهب ار اهناغفا و دیناسر دهاوخ فرصم هب دوخ تاموزلم تهج
 شیپ رد ار اهنآ دشاب یگنج هک اجره و دومن دهاوخ مدختسم ًافنع دوخ یماظن
 هب ار اه ناغفا هکنآ لوا :تشاد دنهاوخ دوصقم ود مادقا نيا زا و تعنادنا دنهآوخ

 .دندرک فرصتم ار اهنآ لاوما و لایع هکنآ مود .دنیامن مامت ار اهنآ هداد نتشک
 دنهاوخن لمحتم و دنراد ار تظاوم لامک دوخ سومان ظفح باب رد اه ناملسم

 هچره ناشیا تکلمم رد و دنیامن کو لس عون ناب اهنآ اب اه سور هک دیدرگ
 دننکب دنهاوخب



۳۹ 

 و سور تلود نیب یگنج "هک دش دهاوخ نیا تامادقا نیا مامت هجیتن ۱
 هتشادن ناتسلگنا تلود زا کمک رگا «یتقو نینچ رد . دش دهاوح اپرب ناتسناغفا

 هب تکلمم اباهنآ یاه میتی و اه هویب و دیسر دنهاوحخ لتق هب رفن رازه نیدنج «میشاب

 سور تلود هب تبسن مفالخا و اهرسپ هک میوگ یمن نم .داتفا دهاوحخ اه سور تسد

 رد تقیقح رد و دنهدب جرح هب تسود ار دوخ سکعرب دیاب هکلب « دنزروب تموصح

 زور دیاش و دشابیم.یگر زب تلود سور تلود هک اریز « دنشاب مه تسود نطاب

  رگا «تشاد دنهاوخ ار تقامح لامک اه ناغفا دهدب یددم و کمک اهنآ هب یتخس

 یدایژ طباور سور تلود ابهک تسا نيا هنالقاع ریبدت .دننازیگنارب ار اه سور

 تلود هناتخبدب رگا «دننامب تمالس ات هدرک رایتخا ار طسو دح و دنشاب هتشادن

 هکنیا لایع هب دنراذگب ار یدعت یانب هداد رییغت ار دوخ کیتیلوپ «سیلگنا

 . . تلم تروص نآ زد «دنیامن هلحخادم نآ لالقتسا رد ای دنوش فرصتم ار ناتسناغفا

 بولغم یلکب رگا و دگنجب سیلگنا تلود تفلاخم هب هک دش دهاوح دبال ناتسناغفا

 ۱ تاقوا نيا رد هیلاراشم تلود هک ارچ « دیدرگ دنهاوخ قفتم سور تلود اب دندش

 تهج نيا زا .تسا رتکیدزن یلیح ناتسناغفا تادح رس هبناتسلگنا هب هیسدلاب

 « دوبن مسق نيا هب ناحخ یلعریشریما نامز رد . دیامن یهارمه ناتسناغفا زا دناوتیم

 . دهدب یکمک وا هب تسناوتیمن و دوب رود رایسب سور تلود تقو نآ رد هک ارچ

 یکینآ هب دیاب دوخ یوق یاه هیاسمه ود هب تبسن ناتسناففا کیتیلوپ ضرفلا
 روبع ناتسناغفا زا دهاوخب هک یتلود نآ هب و تسا رتمک شا یدعت هک دشاب هناتسود

 هب دیابن ناتسناغفا یلو « دزروب تموصح دیاب دنک هلخادم نآ لالقتسارد اب دیامن

 زا کی چیه یاب و دناجنرب ار روبزم یاه هیاسمه زا کی چیه دوخ تاک رح هطساو

 بو تادهاعم ب دامتعا و انتعا و دنوش اهنآ لحخادهناهب چیه هبدراذگب ار اهنآ

 . دنیامنن اهنآ دیعاوم

 رد سور تلود یعییط تاک رحنایامنهار هک هیسور نویسایس کرتیلوپ

 لثم سور تلود یکیتیلوپ هریاد تاک ر ح . دشابیم دابز نیسحت قیال دنتسه ایسآ

 تک رح یلباق رایسب رالاسهپس نامرف تحت هک دشابیم یرکشل تاج هتسد

 هک دهاوخ :نتم رد -#



۵۳. 

 رد و هدومن مسقنم تمسق راهچ هب ار دوخ رکشل روک ذم رالاسهپس هک دنیامنیم

 هب ار دوخ رکشل هتسد راهچ . دنوشیم گنج لوفشم هطقن راهچ رد نامز کی
 لایح هتسد راهج نیا زا کی چیه هک دنک یمن نامگ یدحا هک دهد یم تیبرت یمسف

 هیلاراشم و دنروآ تسد هب بسانم تقو ات دنراد ار نمشد هب ندومن هلمح ای گنج

 دشاب هدوب هطقن کی هب فورصم شساوح دنراذگ یمن هدرک فرصنم ار نمشد هجوت
 نودب دیامنیم هلمح وا هب ًاروف دشابیم لفاغ و فیعض نمشد دید هک نیمه و
 ره رد تو کی رد سور تلود نیرومأم . دهدب وا هب عافد هیهت تهج هب یتصرف

 نیچ و هروق فرط کی زا . دنراد تیلوفشم نیمز قرشم رد لیذ هطقن راهچ زا کی

 کی زا و ناریا تلود تهج کی زاو ْناتسناغفا و ریماپ ناتسهوک تمسق کی زا و
 دننیب هموقرم ةعبرا طاقن نيا زا جراخ ار یرگید هطقن هاگ ره و ینامثع تلود بناج
 هب طقف و دنوشیم نآ هجوتم دیامن تعنامم اهنآ یدعت زا هک تسین رضاح رایشه هک
 ۱ : :دیوگ یم رعاش هکنانچ . دنیامنیم هلمح دنشاب هدوب لفاغ و فیعض هک یناسک

 تشاد برغ رب دنیوگ همیحخ رد  تشاد برح نایقرش ابهک ردنکس

 نامز رد سور تلود هک تسا هدوب کیتیلوپ و ریبادت نیمه ُةطساو هب
 نامز رد یلو « دش راک لوغشم یک الاچ لامک اب ناتسناغفا رد ناخ یلع ریشریما
 دندید و دندرک شیامزآ تیاغ ارم دوب هعلق و هد جنپ رد هکنآ زا دعب نم تموکح

 اذهل . دیامنب اهنآ زایمرگ ییاریذپ تسا رضاح و تسا رادیب و رایشوه ناتسناغفا هک
 تلود دندید هک نیمه و دندومن فطعنم ریماپ ناتسهوک فرط هب ار دوح هحوت

 و دمآ شوح اهنآ اب لارتچ و ریمشک * تادحرس رد هک تسا رضاح زین سیلگنا
 نوچ و دندش هحوتم نیچ فرط هب هدومن نانع فطع مه اجنآ زا « دیامنب یدمآ رب

 اهنآ یمدق شیپ زا هک دنرظتنم هسنارف و ناملآ و سیلگنا لود زین هطقن نآ رد دندید

 تسا نکمم ناریا بناج هب دندینادرگ رب ار دوخ یور ًاروف دنیامن یریگ ولج
 هب دومن دهاوخ کرت ار دوخ هیهت ناتسناغفا تموکح هک دننک نامگ سور نیرومأم

 هب هدمآ دورف باجنپ و ریمشک و لارتچ هب ریماپ فرط زا اه سور هکنآ لایخ
 یچارک هب سراف جیلخ و ناتسیس و ناریا هار زا ای و دومن دنهاوخ هلمح ناتسودنه

 تادح رد :نتم رد -*



۱۳۱ 

 دنهاوخ دورف هلاگنب و امریب رد نیچ بناج زا ای دوسن دنهاوخ هلمح توکلاش و

 دننادب دیاب ناتسناغفا یلاها اما .تشاذگ دنهاوحخاو دوح لاح هب ار ناتسناغفا و دمآ

 رظتنم اه سور هک تسا نیا دنراذگ یماو .دوخ لاح هب ار ناتسناغفا هکنآ تهح

 ار دوحن یسور یاه تسود هک مراد سوسفا دنشابیم یبسانم عقوم ای نم گرم

 دنیامن رشتنمارم توف ربحن هک ما هداد تمحز اهنآ هب و ما هدرک سویأم هعفد نیدنچ ۱

 یلو «مدوب ملطم ًالماک اهنآ تاکر ح زا و مدوبهدنز تدم نی مامت نم هکنآ لاح و"

 اهنآ یدونشوحخ ضحم مناوتیمن هک نم تسین نم ریصقت 7 . دنیامن تمالم ارم دیابف

 : . دشابیم یدزیا ترضح تیشم هب هتسب «تسین یسک تسد رد گرم .مریمب

 هب دیاس دیامنیم رضاح ناتسناغفا تادحرس رد سور تلود هک یرکاسع

 ارم هک دشاب بلطم نيا یارب دیاش ای دیامن تک ر ح ناریا فرط هب هک دشاب نیا تهح

 عمج نیا دیاش و موش قفتم سور تلود اب سیلگنا تلود تفلاخم هب نم ات دنناسرتپ

 منام و دنیامن برطضم ار سیلگنا نویسایس هک دشاب هدوب نیا ببس هب رکشل یروآ

 تلود هییرح تاکرح نیا دیاش ای دنوشب یرگید هطقن رد سیلگنا رکشل تاک رح زا

 دنروایب شیپ ار وا هدومن کمک ناحخ قاحسا رادرس زا هک دشاب نیا تهج هب سور
 نیا تهج هب مه دیاش و دیامنب ار ناتسناغفا تنطلس تخت یاعدا نم تافو زا دعب هک

 فرصتار خلب و تاره مهاهنآ « دنوش فرصتم راهدنق ار اه سیلگنا یتق قو هک دشاب

 هک یدوصقم ره ناتسناففا تادحرس رد رکشل نیا یروآ ممج زا هصالح . دنیامن

 هک مشابیمن یصخش هک میوگ یم ردق نیا یلو ءدمهب دناوت یمن یسک دنشاب هتشاد

 .دناسرتب ارم یسک

 باب نیا رد «دنریگب ار تاره دنهاوحیم اهسور دنیوگ یم هک یناسک

 « دنشاب هدرک شومارف دیابن اهنیا « دنتسین قمحا سور نیرومأم . دنراد غالطا رتمک

 طقف «دوب نارماک فرصت رد تاره هک یتقو قد. ۰ ۱۲۵۳ قباطم .م ۱۸۳۷ لاس رد

 دنریگب ار تاره دنتسناوتن ًاقفتم ناريا و سور نیتلود . دوب اراد ار رهش کی نیمه
 دندوب هدمآ هک یهار نامه زا مامت تلذ اب ندومن هرصاحم هام شش زا دعب و



0۳۲ 
 نامدرم رفن رازهدض مناوتیم نم هعاسلا . دیدرگن حوتفم تاره و * دنتشگ رب
 تاودا نیرتزاتمم اب ناتسناغفا و میامن رضاح تاره رد هتفه کی فرظ رد یگنج
 هج شتسد زا دنایامنب ات تسا رضاح ًٌالماک حلسم یگنج نامدرم و هیبرح
 مامت رد مناوتیم نم ۶ دگنجبیمالسا کلامم اب سور تلود رگا «دیآ یمرب
 هب سپ .مروایب ناجیه هب ار یقیاوط نیناوخ و اهالم و اسّور سور یفرصتم ناتسک رت
 نم تایح نامز رد هک دننادب همه دیاب سور نیرومأم «بلاطم نيا مامت هظحالم
 ییاریذپ اهنآ زا مرضاح بوحخ نم هک ارچ « دنیامن هلمح تاره هب هک درادن ناکما
 هب هک ار یداد هد هعلق ناتسناغفا یبرغم لامش دح رس ینعی یرگید هرانک رد و میامن
 مامتا هب لاس هدزاود تدم رد ما هدومن اپ هب «دحرس نآ تظفاحم و ماکحتسا تهج

 راک اجنآ رد هلمع و داتسا رفن زازه نیدنچ تدم نیا فرظ رد و تسا هدیسر
 تسا ییاههار رب فرشم هک هدش هتخاس یعفترم هوک یالاب روک ذملق .دندرک یم
 «هعلق نیا تاماکجتسا . دنیآ یم ناتسناغفا تادحرس فرط هب نوحیح دور زا هک

 هعلق هب درادن ناکما گ رزب یاهپوت زا کی چیه تهج هب و دشابیم یفخم نیمزریز
 دشابیم حیحص یماظن نف نیرهام زا یضعب تاراهظا و دروآ دراو ۳# همطل روبزم
 یاهبوت و هناخپوت روضح رد دشاب مکحم هک مه ردق ره تاج هعلق دنیوگ یم هک
 یاهپوت و رپوت ینیشام یرحب یاهپوت یلو « درادن رابتعا چیه دامز نیا گرزب
 . رد هک دیدج هیبرح تاودا ماسقا ریاس و میسک ام و دلفنزام و سیکچاه و پورک
 ۱ رد هزورما هک تسا هیبرح تاودا ماسفا نیرتهب زا مراد یدح رس تاح هعلق نیا

 نم « دیايب لمع هب مه یرگید هزات تاعارتعنا رگا و . دوشیم هدید یرگید یاهتلود
 دوح یاه هیاسمه زا باب نیا رد و میامن لیصحت ار اهنآ هک دوب مهاوخ یصخش لوا

 . . دوب مهاوخن بقع یلیح

 هرصاحمناریا هدومزآ راک و ریلد یاوق یوس زا تاره هک دش رک ذتم دیاب اجنیا رد -*
 رگ رامعتسا تلود تاره فرصت و ناریا نایرکشل ندش قفوم اب نامزمه و دوب هدیدرگ
 . و دومن هدایپ کراخ رد ار دوخ یاوق و داد گنج نالعا ناریا هب ؛ناتسناغفا کمک هب سیلگنا

 ( یناتسیس راشفا جریا) . دش تاره هرصاحم ک رت هب روبجم راجاق هاش دمحم
 هملن :نتم رد -

 هملن :نتم رد - اپ



۳۳ 
 زا دیامن هلمح هطقن نآ زا سور تلود دراد لامتحا رایسب هک *یا هطقن

 تسا توکلاش و راهدنق یاههار رب فرشم هک دشابیم تاره هب ورم و دابآ قشع

 زا و دشابیم رواشیپ و لباک هار رد هک خلب هب دنقرمس و دنکشات تمس زا و
 و ناتسناغفا هب دهاوخب سور تلود رگا اما .نغ هحق و دابآ ضیف هب ناشعدب

 و لارتچ و ناحخاو هب ریماپ زا اهنآ هلمح «دیامن هلمح ینامز کی رد ناتسودنه

 یحاروس سور تلود هیتآ نامز رد یتقو هک دراد ناکما زین و دوب دهاوخ ریمشک

 2 دیامن هلمح ناتسودنه هب ناریا هار زا و امریب هار زا هدومن ادیپ "

  هب .مدومن مکحتسم رتشیپ زا رتشیب ٍب ار تاره تاماکحتسا نم دندیسر کیدزن

 از روکنم لس دندش راک لوفشم یکالاچ هب رتشیب خلب تسسرد اه سور تهح

 ۱ ریماپ و ناشحخدب فرط هب ار دوح هجوت سور تلود دعب .مدومن مکحتسم ًالماک مه

 زا و مدومن حوتفم ار ناتسرفاک ؛یبلطزرابم نیا باوج هب نم و تخاس فوطعم

 مدرک رضاحار دوح هدومن تسرد اههار ؛ریش جنپ و لباک و ناغمل و دابآ لالج

 .میامن یقالت اه سور اب مه هطقن نآ رد هک

 هک متن دنارود رومی روتامرسهب .ق .۰ ۱۳۱۱ قباطم .م ۱۸۹۳ لاس زد ۱

 مناوتیمن نم « دیامن بلس نم زا ار روجاب و لارتچ دراد لایحت سیلگنا تلود رگا

 هب ار ناخاو تظفاحم یتلوئسم اذهل .میامن تظفاحم سور تلود یطخت زا ار ناحاو

 هب لوغشم یکاالاچ هب ناریا تمس رد اه سور هک لاحلا .متشاذگ او اه سیلگنا هدهع

 تاره نیب هک ناتسناغفا یبرغم بونج تادحرس هب نم هک تسا مزال دنشابیم راک

 نارازگ راک هک یتمس ره هب مسق نیا هب سپ «موشب هجوتم ًالماک دشابیم راهدنق و

 علطم دو نیربخم طسوت هب نم « دنهدب تکر ح ار دوخ رکاسع «سور تلود

 ره ات متسرفیم ًاروف دنشاب هدومن رضاح هک ییاهزابرس دادعت ربارب ود هدیدرگ

 ** قباس نارمکح رینو . دنشاب رضاح اهنآ ییاریذپ تهج هب دنیایب یلیخ تقو

 . دوخ رابرد رد ار اهنآ هداد یرمتسم راخب و ناشور و بالوک و زاورد و ناشخدب

 هطقن :نتم رد ۶

 .ق.۰ ۱۳۰۹ :نتم رد -ِ

 یقباس :نتم رد -



 ۱ تا ۱

 و ما هدومن ررقم دوح هصاخ جوف رد ار هینامک رت نیناوخ و اهریم یاهرسپ و مراد
 .مدومن مکحم ار اهنآ و دوخ نیب یتسود هدروآ تسد هب ار اهنآ بولق مسق نيا هب
 ات مراد نیقی هچرگ | . دوب دهاوح دیفم رایسب سور تلود یطخت عقوم رد ریبدت نیا
 "ناتسلگنا و ناتسناغفا هک دنادیم سور تلود و مشابیم تایح دیق رد هک ینامز
 هلمح ناتسناففا زا یرگید هطقن اب تاره هب ًادبا سور تلود . دنشابیم قفتم
 ممج لوغشم نم تادحرس کیدزن اه سور «لیصفت همه نيا اب .دومن دهاوخن
 رد یشاشتغا نم تافو مقوم رد رگا هکنیا هناهب .دنشابیم دوخ رکشل یروآ

 .دشاب رضاح شدوخ یایاعر تظفاحم تهج هب روبزم رکشل .دیامن زورب ناتسناغفا
 قحم مه نم اذهل .دنزاتب هیسور هب هک اه ناغفا هب دوب دهاوخ ینامرف نم تافو ایوگ
 یاه ناملسم رگا ات میامن عمج سور تادحرس کیدزن ار دو رکشل هک مشابیم
 لالحخا هیسور رد هدومنیمومع شروش ؛سور* یکاشتم یایاعر ریاس ای سور هعبت
 ندینایامن و نتشاد زا دوخ تباث زا ات دوب دهاوخ رضاح نم رکشل «دنیامن تینما
 رارقرب تینما تسوا لاح بظاوم جراخ زا هک یصیرخ نمشد هب یگ رزب رکشل
 نیا سور تلود هیلاح کیتیلوپ هک مرادیم راهظا لماک نیقی یور زا اما «دنرادب
 هنوگ نیا یارب سور تلود نوچ . دگنجب ناتسناغفا ای سیلگنا تلود اب هک تسین
 و یأر تماقتسا اب هک تسا نیا سور تلود کیتیلوپ « دشابیمن رضاح یگنج
 ییاهنکلمم زا یرگید هعطق دعب ار یکاح همطق و دیايب ولج هتسهآ هتسهآ ًارارمتسا
 هروک ذم تلود تایطخت زا ار دوخ دنناوتیمن و دنشابیم فیعض رایسب دنیبیم هک

 نیا زا . دشاب هتشاد رارقرب دراد لای سور تلود هک یکیتیلوپ تسا نیا
 :ناتسودنه تنطلس تادحرس اب ار دوخ تادح رس هدمآ شیپ یگتسهآ هب تهج
 تلود و اهیلاراشم تلود «کیتیلوپ نیا ماجن زا دعب.دیامن لصو رس هب اترس
 ات تسا مال تقو لاس نیدنچ تروص نيا رد .دش دنهاوخ گنج لوفشم سیلگنا
 .تسد یبیغ حناوس یضعب نیب نیا رد دیاش و ددرگ یرمث هب رمثم اه سور رییدت نیا

 دنیوگ یم هکنیا و دیآ مهارف سیلگنا و سور نیتلود نیب گنج منم بابسا هک دهد

 یکشتم :نتم رد #



۳ 

 ناشداحتا تروص رد ناتسناغفا اب ناتسودنه دهاوخیمن و دناوتیمن سور تلود

 لای یب ار دوخ دیابن نکل « دشابیم یسفن کین یور زا بلطم نیا . دیامن هلمح
 هنایدعت کیتیلوپ زا هک یترورض تهج هب رگا میوش نئمطم یلبنت یور زا هتشاد

 و لقع فالح ام کیتیلوپ نیا میشابن ع افد رضاح ًالماک دوش لصاح سور تلود

 لاطبا و یریگ ولج تهج هب تاراهظا نیدنچ مناوتیم نم دوب دهاوخ یشیدنا تبقاع
 رظن رد تاتسناغفا و ناتسودنه هب تبسن هک ار سور تلود هنایطخت کیتیلوپ نیا

 . ؛میامنیم نایب ءامیا روطب ار مال تارقف دنچ طقن ًاتلاجع یلو ؛میامنب دراد
 «ماهدومن دیک أتنآ باب رد ًالبق هک تسا یا هرقف اهنآ نیرتانتعم و نیلوا

 رد . دنشاب هدوب قفتم رگبدکی اب ًالماک دیاب ناتسناغفا و سیلگنا نیتلود ینعی

 دهاوخن هلمح اهنآ زا کی جیه هب ًادبا سور تلود «قافتا هنوگ نیا ندوب تروص

 «ناتسناغفا زا یرگید هطقنای تاره تهج هب دنیوگ یم هک ییاه یسیلگنا و دروآ

 دیلک هک تاره تهج هب ندیگنح هک دننادیمن ایآ .میگنجب سور تلود اب دیاب ارج

 ؛سور تلود رگا « دشابیم ناتسودنه دوح ندیگنح تقیقح «تسا ناتسودنه

 . ناتسودنه ریخست تهج هب رگید * درادن مزال « دنوش فرصتم ار ناتسناغفا و تاره

 . رد دوب دهاوخ لکشم رایسب سیلگنا تلود تهج هب هک اریز « دنشکب تمحز یلیح
 تلود تادحرس اب سیلگنا تلود تادحرس هک یتقو .دیامن ینارمکح ناتسودنه

 تایلام و هنازح هچنآ زا رتشیب رکشل هک دش دهاوح مزال « دیامن مداصت سور

 هدیدع تامحز و تالاکشا . دشاب هتشاد دوشب نآ جراخم لمحتم دناوتب ناتسو دنه

 زین و دمآ دهاوخ مهارف ناتسودنه یگیاسمه هب سور تلود ندوب زا مه رگید

 و دنتسیاهب سور قریب ریز همک ارت و ناتسناغفا یگنج ع اجش فیاوط هک یتقو
 و ار دوخ هک تشاد دهاوخ مزال یدادمتسالاریثک رکشل سیلگنا تلود « دنگنجب

 و لوق زا هک دراد ار نیا لایخ سیلگنا تلود رگا «دیامن ظفحار دوخ تافرصعم

 تلود تایطخت زا ار ناتسناففا تسا هدیدرگ دهعتم هدومن نم تلود اب هک یتادهاعم

 یلایخ نینچ اهیلاراشم تلود مراد نیقب دنچره « دزرو فلخت دیامن تظفاحم سور

 ؛ دنگنجب سور تلود اب تاره هلئسم رد طقف دهاوخ یمن سیلگنا تلود ات درادن

  دنرادن :نتم رد - ۰



۹ 5 

  هب یتقو کی سور تلود رگا هک ارچ «دنرادب راهظا اراکشآ ار کیتیلوپ نيا دیابن
 هک ینامز ات .دوب دهاوحخ ناتسودنه ریخست همدقم تهج هب « دروایب هلمح ناتسناغفا
 رگیدکی قافتا هب هک دنناهاوح ًاقفتم ؛اهناغفا و اه سیلگنا هک دنادب سور تلود
 نوج «درک دهاوخن هلمح اهنآ زا کی چیه هب ًادبا سور تلود دنوش مامت ات دنگنجب
 . دشابیم نآ هوق زا جراح هدحتم تلم ود نیا اب ندیگنج هک دنادیم بوحخ

 دهاوخن دعاقت ًادبا ندمآ شیپ زا سور تلود هک تسا نيا یناث ءامیا
 سیلگنا تلود رگا .دیامن تعنامم وا زا ناتسلگنا تلود هکنآ رگم «دیزرو
 دوخ دیاب سپ « دیامن یریگ ولج سور تلود هنایطخت کیتیلوپ نیا زا دهاوحخیم
 تلود تاک رح هب تبسن ار ییانتعا یب و یرگ یلابأال و یفیعض یکیتیلوپ مهنآ
 نهذ هب رگ ا.دیامن کرت دنتشادیم ءارجا سیلگنا ةتشذگ نویسایس هکنانچ «سور

 .دمآ دهاوخ مهارف گنج « دنک یطخت نيا زا رتشیپ هاگ ره هک دنهدب سور تلود ۱
 منادیم بوح نم . داد دهاوخ تعحر یناسآ هب ار هیلاراشم تلود یتخس دیدهت هتبلآ
 ۱ ت یلو دگنجب سیلگنا تلود اب دهاوخیمن و درادن هیهت سور تلود تقو نيا رد

 ۱ هتشاد ییانتعا یب و توکس سور تلود تایطخت هب تبسن اه سیلگنا هک مه ینامز ۱
 هس زا یکی سور تلود رگ !«دمآ دنهاوخ شیپ هتسهآ هتسهآ اه سور « دنشاب
 ذوفن تحت ای دوش فرصتم ار ینامثع تکلمم ای ناریا ای ناتسناغفا ینعی تکلمم
 ۱ ریثأت ناتسودنههب زین و دش دهاوخ رگید تلود نآ ةمدص بابسا « دروآ رد دوح
 لایخ تکلمم هس نیا زا یکی هب تبسن سور تلود هک یتقو ره اذهل .درک دهاوخ
 هیلع یدعس هکنانچ « دیآ رب تعنامم ددصرد دیاب سیلگنا تلود « دیامنب ار یطخت
 5 ۹ ۱ : دیامررف یم همح رلا
 لیپهب نتشذگ دیاشن رپهچ  لیبهب نتفرگ دیاش همشچرس

 نیا «ناتسودنه تمس هب سور تلود یطخت یریگ ولج تهج هب ثلاث راهظا
 تاودا و هنیدقن زا یکمک هنوگ ره «ناتسناغفا هب دیاب ناتسودنه تلود هک تسا
 رد هک دیامنب سور تلود هب اراکشآ و ًاعضاو و دیامن ردتقم ار نآ هداد هیبرح
 ای ناتسناغفا تاروما رد ندومن هلخادم نم تافو زا دعب زین و نم تایح نامز
 و سور نیتلود نیب ؛ناتسناغفا تنطلس تخت هتهج هب نایعدم ندرک رضاح
 فافک ردقب هحلسا و لوپ ام هک ینامز ات .دیدرگ دهاوخ گنج بابسا «ناتسلگنا



۷ 

 ندیگنج هناهب هب سیلگنا نوشق هک دهاوخیمن و درادن مزال ناتسناغفا «میشاب هتشاد
 .دوش ام تکلمم لخاد تقو چیه نآ لاثما اي سور تلود اب

 و یضار دوخ تکلمم رد سیلگنا رکشل ندمآ اب اهناغفا هک ینامز نآ

 تسکش اراکشآ یعطق روطب اه سور زا هک دوب دهاوخ یتقو «دندرگ بغار

 نتفرگ زا ار اهیلاراشم تلود دنناوحن دشاب نکمم هک یا هیلسو چیه هبو دنروخب

 ناشدوح دنناوتیم اه ناغفا هک ینامز ات یلو «دنیامن تعنامم دوخ تکلمم

 هب ناشیا تکلمم رد مدق دنراذگب ار سیلگنا ای سور زابرس رفن کی دیابن « دنگنجب
 ناّشدوحخ ار یرکشل هک ارچ «تشاذگ دهاوخن هتبلا و «دراذگب نمشد ع افد تهج

 " ناشدوخ تکلمم زا دنناوتب ًاددجم تسین نکمم « دنیامن توعد دوخ کمک یارب

 ۱ دنهاوح یا هناهب هشیمه « دوخ تماقا تهج زا روک ذم رکشل نوچ . دننک جراح

 تکلمم هک دننیب هب رگ ا تروص نیا رد .میتسه تینما رارقتسا بابسا هک تشاد

 و دش دنهاوح میقم اجنامه «دنراد * تیاضر اهنآ ینارمکح زا مدرم و دراد تینما

 دیاهدشیمومع تینما لخم امش دنیوگ یم دنیامن شروش اهنآ رب تکلمم یلاها رگا
 میراذگ او امش دوخب زاب ار تکلمم هک میدوب هداد ام هک مه یا هدعو تهج نیا هب و

 ناشدوح نیب ار ناتسناغفا میسقت رارق سیلگنا و سور نیتلود رگا « دش لطاب ۱

 یلوط هدش ناتسودنه و اهنآ نیب یگنج ساسا مادقا نيا هک دنشاب هتشاد نیقی « دنهدب

 ۱ . دش دهاوخ عقاو روک ذم گنج # یا هداعم نینچ نتسب زا دعب هک دیشک دهاوخن

 ینعی هارف و تاره و نغ هتق و ناتسک ر ت و خلب «میسقت نیا تروص رد
 دهاوخ سور تلود تمسق رد تسا مقاو شک ودنه هوک یبرغ فرط هب هک یتایالو

 ناتسناغفا تایالو نیرتزیخلصاح و نیرتدادعتسا اب روک ذم تایالو و داتفا

 ردق نیا «دش دهاوخ اه سیلگنا تمسق هک لباک و دابآ لالح تالاحم . دنشابیم

 هک تسا یگرزب هابتشا نيا .دیآ رب هدهع زا مهار دوخ حراخم هک درادن دادعتسا

 هک دننیب هب اه سیلگنا هک یتقو .دنراد کش نم یتسود باب رد سیلگنا نویسایس

 نيا رد اهنآ تعفنم و فیلکت « دشابیم قداص و ردتقم و لقاع ناتسناغفا نارمکح

 تیئاضر :نتم رد #

 هدهاعم :نتم رد -
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 هب هک یدهعتم ان و بّرجمان و لاحلا فیعض ریما .دنیامن یهارمه وا زا هک تسا
 ناتسودنه یار زین و ناتسناففا تهج هب «دشاب نکمتم ناتسناغفا تنطلس تخت
 ۱ .دوب دهاوخ ک انرطحخ

 ۱ لفاقت ینامثع و ناریا نیتلود زا دیاب اه سیلگنا هک تسا نیا عبار راطحا
 ود ره نيا هک دنراذگب دیابن و دنا هدیزرو تلفغ لبق لاس دنچ زا هکنانچ «دنیامنب
 لامک اه سیلگنا دیاب و دیآ رد اهنآ ذوفن تحت اي دتفیب اه سور تسد رد تکلمم
 ات دننک ش ششوک و دنیامن ردتقم ار ینامثع و ناریا نیتلود هک دنشاب هتشاد ار یعس
 اهدرک هراشا یرگید لحم رد هک یثامیا تسحرب .دنیامن تسود دوحخ اب ار اهنآ
 اب ناتسناغفا و ینامثع و ناریا لود ات دروآ لمع هب تامادقا دیاب زین سیلگنا تلود
 دحتم ایند یاهناملسم مامت ایوگ دنوش قفتم مه اب هس ره نوچ . .دنیامن قافتا رگیدمه
 تایطخت لباقم رد هک تسایمکحم راوید ةلزنم هب داحتا نیا تقو نآ . دنآ هدش

 دهاوخ ییایسآ طاقن مامت ردیمومع تینما بابسا قافتا نيا .تسا هدیشک سور
 رد هک تسا نآ فو و دنشابیم تایطخت لوغشم اجنآ رد اه سور هک دیدرگ
 ۱ .دبیب ع وقو یتخس رایسب گنج «هیتآ نامز

 وگنسب رگیدده هند هطاو هک یمالسا تلود هس ره رگ تسا حضاور
 تلود اب دنشاب هتشاد داحتا رگیدمه اب هک تسا نيا هب هتسب مه اهنآ یتمالس و دنراد
 دصاقم فرشیپ بظاوم هک دنروبجم ایند یاه ناملسم مامت دنشاب تسود سیلگنا
 ۱ . دنشاب هدوب سیلگنا تلود

 >سا مال «ناتسناففا و سیلگنا نیتلود تهج هب هک تسا نیا سماح راعشا
 لومتماهنآ یایاعر هک دنشاب یعاس دیاب و دنشاب هتشاد رارقرب ار دوح یماظن هوق هک
 .دیامن تیافک نمشدیمدق شیپ منم یارب هک دنشاب یرکشل یاراد و دنشاب هدولآ ۲
 شوحخان زا دعبهکنیا زا تسا رتهب «درادب هاگن یوق ار دوحخ جازم رگا صخش ًالثم
 : دیوگ یم ارعش زا یکی هکنانچ . دیامن لامعتسا اود «ندش
 دز گنجزا مد و یوج حلص لد هب نسطو ردنا تینما یهاونخ رگا
 رثابرای ناهنار یتشآ یلو شابراکیپیایهم مد رهوت
 اوز دشابن ار تنطلس رگبد لاحهدوسآ وچ تیعر دشابهک "

 دساپب شزارف یهاش ناویاهک  تساانب مکحم راوید وچ تیعر



۳۹ 

 . و فرح و عیانص یقرت «ناتسناغفا تیهافر لوصو تهج هب هلیسو نیرتهب

 لیمحت یگدوسآ هبهدب لوغشم الماک ایعر ات دشابیم تراجت و موع جیورت ۱

 رگیدکی اب ار موکحم و مکاح هک تسا نیا یرگید هعیرذ و دنیامن تشیعم روما

 مامت و دنیامنب ار اهنآ تاملظت عفر هدومن کرد ار مدرم تالایخ و دننک سویأم

 قوقح «گنر یدیفس اب یهایس ای یبهذم ایی هقرف اب یتمرایتما نود ار اهنآ

 نیسحت لباق هک سور تلود ییایسآ کیتیلوپ رد یقیقد هتکن کی . دنهدب هبوسلاب

 هب هنآ یقرشم یایاعر «سور یفرصتم ناتسک رت رد هک تسا نیا دشابیم

 هفیاط ود نیا نیب تسناژم و تجوازم و دنباییم اقترا یلارنژ و یلنلک هعیفر بصانم

 یدنه دوح و نکسملا یدنه یاه سیلگنا نیب تسناژم و تجوازم زا رتشیب یلیخ

 یصخش رگا .دنیوجیم یرود رگیدکی زا هشیمه اهنیا .دشابیم ناتسودنه رد اه

 و هدرک رفنت رهوش و نز نآ زا اهنآ تعامج مامت « دریگب نز اه یدنه زا یسیلگنا

 . و اه یسیلگنا هک تسا نیا رما نیا هجیتن دننیبیم تراقح و بنصعت رظن هب ار اهنآ

 هناگیب یلکب رگیدکی زا و دنشابیم یداع رگیدکی تالاح کرادتسا زا اه یدنه

 . دنا

 طبلور ک تسا نیا تسا فسأت باسا يليخناتسودنه رد هک یرگید رم

 وب مرتب ناتسوده رد اه یده و سیا مدت نیرمأم نی اقباس هک هناتسود

 . تیبرت هزات ناوج یروشک نیرومأم هک تسا نیا شتهج ز دشابیم لزنت هب ور الاح
 زا یلو «دنیآ یم ناتسودنه هب ناتسلگنا زا ناحتما زا ندمآ نوریب زا دعب هدش

 رد ار دوخ تمدخ تّدمو دنرادن هبرجت قلح اب ترشاعم و یویند تاروما

 ۱ ناتسلگنا وناتسودنه نیب ترفاسم لیاسو نوچ و دننادیم یتقوم راک ناتسودنه

 ناتسلگنا هب دوح ناتسود تاقالم هب دوز دور دنناوتیم اهنیا و دشاب یم لهس یلیح

 یلو « دنیامنب یتسود یسک اب ناتسودنه رد دنشابیمن لیام تهج نيا زا . دنورب

 ۳ ار ناتسودنه ؛ دندش نطوتم ناتسودنه دوخ رد میدق نکسملا یدنه یاه سیلگنا

 تدوارم اه یدنه دوح اب هک دندوب دبال تهج نیدب و دنتسنادیم دوح نطو هلزنم

 و ناتسودنه هب اه سور هلمح لامتحا باب رد نوچ . دریگب تسود اهنآ نیب ی زا هتشاد

 .ما هدومن یتاراهظا روک ذم تلود یریگ ولج لئاسم باب رد و ناتسنافا

 اطخرب اهسور هزدناهچ ات هک مزاس حضاو ات میامنیم یمس الاح 5
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 هک مفسأتم ؛ریخ ای دراد ناکما اهنآ تهج هب ناتسودنه ریخست ایآ و دنشابیم

 نامهم و ینابرهم لیح اهنآ زا هک نم یسور یاهتسود سأی بابسا لاوئس نیا باوج
 ناتسناغفا هک ینامز ات میوگ یم اهنآ هب تقادص یور زا یلو « دوشیم ما هدید یزاون
 نکممریغ اهیلاراشم تلود یارب زا ناتسودنه ریخست « دوشن دحتم سور تلود اب
 سور رگا .تسا لاحم رتشیب تمیزع نیا رد سور تلود اب ناتسناففا داحتا و تسا
 حالص هناصلاح | اهنآ اب اعقا+ و مشابیم اهنآ قداص تسود هک ارم تحلصم اه
 لوبق مشابیم اهنآ ناسحا نيب رد مراد ار نانتما لامک نمهک اهنآ زا اریز «مهديم
 سور تلود یبارح بابسا مادقا نیا ةجيتن . دنیامنن راک نیا هب مادقا دیاب دنیامن "

 " رایسب یصخش .دوب دهاوخ لیذ تیاکح ماجنا لثم نآ ماجنا انیقی و دیدرگ دهاوخ
 یلیح مه صخش نآ و دوش هبرف یردق شرهوش هک تشاد لیم شنز و دوب رغال
 وا هبهبترم نیدنچ شلایع هچرگا «دیامن یزاب روبنز یاه هناخ اب هک تشاد قوش
 اهروبنز یزور ًاقافتا . درک یمن ییانتعا فرح هب اما امن کرت ار راکنیا دوب هتفگ
 هب لوج . دندومن یراک شین بو ار وا و دنتحیر وایور و رس هب هدمآ ناحیه هب

 نیا ندید زا شلایع . دوب هدش قاچ و دش هبرف شتروص مرو تدشزا دمآ هناحخ

 هک دیسرپ وا زا. دش فوعشم رایسب هدیدرگ رهاظ وا تروص زا ًاتعفد هک یرییغت
 دنا هدز شین ارم اهروبنز هک داد باوج . دیا هدش یقاچ نيا هب هک یا هدرک راک هچ
 شمرو یلو «امن عفر ار مرهوش درد ادحخ یا درک اعد شلایع .مدنمدرد مه یلیح و

 عفر دوز نآ سامآ و دیشخب هجیتن سکع هب شیاعد هناتخبدب اما  دشاب دوح لاح هب

 . .دومن دساف ار وا نوخ و هدنام یقاب تّیمس نکل «هدش

 دهاوخ مسق نیمه ناتسودنه ریخست تهج هب سور تلود تامادقا ماجنا
 گنج تامدص و جنر و دهاوخ زجاع ناتسودنه نتفرگ زا هک ینعم نیا هب . دوب
 زا یکی رگا .دومن دهاوحب دایز ار اهنآ ترسع هدنام یقاب اهنآ یارب زا یتخس
 هب اهیلاراشم تلود یزیر ح رط رد سور تلود اب ناتسناغفا هیتآ یاه نارمکح
 تنطلس زا روک ذم ریما یهارمه و یتسود « دوش قفتم ناتسودنه ریخست تهج
 ناتسودنه کیدزن ةیاسنمه وا هکنآ لیلد هب . دوب دهاوخ رتانتعم یلیح یرگید
 ع وقولا لاحم یلکب قافتا هنوگ نیا «ما هتشاد نایب ًاحضاو ًالبق هکنانچ اما « دشابیم
 ؛ناتسناغفا هیتآ یارما زا یکی رگ. دشابیم یلکشم و کز ان رایسب ٌهلئسم و تسا
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 ار وا تکلمم هدمآ هک دیامن توعد ار سیلگنا تلود ای سور تلود هناقمحا
 هک دوب دهاوح نامه «مادقا نیا هجیتن « دنیامن روبع وا تکلمم زا ای دنوش فرصتم

 ار ییاه یسیلگنا زین و روک ذم هاش « اه ناففا دیسر ع وقو هب ؛عاجش هاش نامز رد

  .دندیناسر لتق هب دنوشب وا تکلمم لعاد هک دوب هدومن توعد ار اهنآ روبزم هاش هک

 ةعفد دهاوح یمن «تسا هدومن ناحتما هبترم ود هکنآ زا دعب سیلگنا تلود

 و جراخم زا « دشاب هدوب لفاغ سور تلود رگا و .دیامنب ار ناحتما نامه یئلا

 رد و تفرگ دنهاوح قبس «تسا هدمآ دراو سیلگنا تلود هب هک یتامدص و تامحز

 هلحادم دیامن توعد ار اهنآ مه ناتسناغفا ریما دوخ رگا ناتسناغفا تاروما
 لاس زا لبق هک دیدرگ دهاوخ مولعم ناتسناغفا ؛شقن هظحالم زا . دومن دنهاوخن

 اه سیلگنا نآ زا دعب هک عاجش هاش تنطلس زا لبق و .ق.۰ ۱۲۳۱ قباطم .م ٩

 تالاحم ریاس و ریمشک «دندرک ناتسناغفا تاروما رد ندومن هلخادم هب ع ورش

 هدوب نم فالسا ینارمکح تحت دشابیم ناتسودنه تنطلس ءزح الاح هک یدحرس

 توف و یلعاد یاهعازن و تالاکشا مقوم رد هدروخ هدروخ اه سیلگنا ار اهنیا و

 یدعاسم عقوم تقو ره و دندیدرگ فرصتم یرگید زا دعب یکی «ناتسناغفا یارما

 . دندرکن هقیاضم یرگبد ٌةعطق هدومن فرصت زا هدمآ اهنآ تسد هب

 تحت زا *ریصن تالک و نیسای و لارتچ ةيزجت رد نتیل درل کیتیلوپ ًالثم

 کچوک تراما هب هدیدرگ هعطق هعطق ناتسناغفا هک دوب نیا ناخ یلع ریش ریما طلست

 سان دهع بجوم هب نآ زا دعب .ددرگ فیعض یلکب هدیدرگ مسقنم

 و بیس و گنشپ 8.ق .۰ ۱۲۹۷ قباطم .م ۱۸۷۹ لاس هم هام ۲۹ خروم کمدنگ

 یبونج هعطق مامت و دنتفرگ ناخ بوقمی زا ار لتوک راویب و ربیخ و یراونش
 یاهلاس رد اه سیلگنا «تسا عقاو ایلع دن دحرس بونج رد هک ار ناتسناغفا

 فرصتم «نداتفا شیپ کیتیلوپ هب فورعم دوخ کیتیلوپ ءارحا تهح هب هتشذگ

 راک نيا هدروآ دراو هنسرگ و ریقف ناتسودنه تایلام هب یدایز فراصم و دندیدرگ

 دنمانیم سیلگنا یفرصتم ناتسچولب الاح ار تکلمن هعطق نیا و دنا هدرک ار

 . (یناتسیس راشفا) .تسا ناتسچولب تالک مک اح ییوهارب ناخریصن روظنم -ٍِ

 ۰. ۵ ۹ :نتم رد --
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 دشبیم چوب رف هد و ناف فن دون اجآ یا زا یرفندص ره زا هچ را
 افج و لیخ دنلب و یجاون و تاوس ورید و روج اب هدمآ شیپ اجردتم اهسیلگنا

 کانبضغ نم هبرایسب ناتسودنه تلود . دندیدرگ فرصتم ار ون نمج و یریزو و
 تلود .مدشن راذگاو اهنآ هب ار ناتسرفاک و دنمهوم و رامسا نم ارچ هک دش
 یدحرس طح زا ناتسودنه تادحرس و تایالو هچ ره هک دندرکن روصت ناتسودنه

 دنیايب رتشیب هدومن زواجت دوب هدش دیدحت هئالقاع هک سنرا درل طح هب موسوم میدق
 " رگا و دوب دهاوخ ناتسودنه هنازخ هوق زا رتشیب دتمم طح نیا تظفاحم جراخم
 رطحن ضرعم رد قباس طح زا رتشیب هیلاح طح نیا « دروایب هلمح هجراخ تلود
 فیعض کلامم هب هک تسا نیا یطخت باب رد سور تلود کیتیلوپ . دوب دهاوح

 " زا لبق لاس جنپ و تسیپ هکنانچ . دوشیمن ضرعتم ار یوق کلامم و دیامنیم هلمح
 : هب ار دوح هحوت نآ زا دعب و دیگنج اه ینامثع اب هدروآ تسد هب یبسانم عقوم نیا

 ریما ینارمکح تحت نآتسناففا دید هک نیمه و تحخاس فطعنم ناتسناغفا فرط
 ناتسهوک درادنیتبظاوم لارتچ و ریمشک هشوگ زا یسک یلو «دمآ رد یردتقم
 .دندیدرگ فرصتم ار ریماپ

 مکحتسم سور تلود لباقم رد | ار لارتچ و ریمشک اه سیلگنا هک یتقو
 - اب مه انثا نيا رد و دیدرگ هجوتم ناریا و نیچ بناج هب اهیلاراشم تلود دندومن
 هب یرگید بسانم مقوم ای نم تافو زا دعب هک دشابیم یعقوم رظتنم رارطضا لامک
 و سیلگنا نیتلود قفتم رکاسع اب سور تلود رگا . دروایب هلمح ناتسناغنا

 ریماپ ناتسهوک هار زا ار دوحخ نوشق تاح هتسد هک دنگنجب مسق نیا هب ناتسناغفا

 هناور نغ هتق و دابآ ضیف رس هب ناشخدب هار زاو دتسرفب لارتچ و ریمشک رس رب
 هب کشوک و ورم و دابآ قشع هار زا و خلب رس هب دنکشات و دنقرمس هر زا و دنک
 بابسا مادقا نیا تسا حضاو .دتسرفب توکلاش و راهدنق رس هب هار زا ای تاره رس
 هب سور رکشل هک دیدرگ دهاوخ مزال و دیدرگ دهاوخ یجراخمرپ یئالوط گنج

 شیرتا و نپاژ و نیچ تادحرس رد سور تلود نوچ ذدرگ مسقنم تمسق نیدنچ
 تاشاشتغا و شروش را دوخ تکلمم تظفاحم تهح هب زین و ینامثع و ناملا و

 و دراد مزال یدایز رکشل ؛یکاشتم یایاعر ریاس و ناملسم ياه نامک رت یمومع
 نیا زا کی ره رد گنج تهج هب دناوتیم ار دوخ رک اسع زا یلیلق یلیح دادعت
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 . دیامن رضاح « دنشابیم رود رایسب رگیدمه زا هک هدیدع طاق

 تاناویح و هقوذآ و لوپ و درادن تیافک ردقب یرکفت سور تلود تهج هب

 ار دوخ هجوت سور تلود هک مینک یم ضرف . درادن موزل رادقم هب مه شک راب

 «تروص نآ رد . دیامن ناتسناغفا تادحرس و خلب و تاره هب ندومن هلمح هب رصحنم

 مزال سیلگنا رکشل نم هک نیقی یلو «مرادیمن راهظا ار دوحخ رکشل دادعت هج رگ ا

 هب اپورا رد اه سیلگنا رگ ا هک منادیم ردق نيا و دوشب نم تکلمم لحاد هک مرادن

 سور رکشل دادعت دننک زیر هلولگ اراهنآ یاه هعلق هدش روآ هلمح اه سور

 نیناوخ و نانارمکح اب زین و دوش لباقم نم رکشل اب هک درک دهاوخن تیافک

 رد ًالاح هک اراخب و ناشور و نانغش و ناشعدب هزاورد و تالوک قباس ناناملسم

 .دوخ ذوقن و ناتسود و ماوقا هطساو هب صاخشا نيا و دنگنجب « دنشابیم نم رابرد

 هکنانچ دروآ دنهاوخ مهارف «سور تلود تهج هب تالاکشا یلیح ناش تایالو رد

 اب سیلگنا تلود هک منک یم ضرف ًاددجم . درادهاگن مارآ ار دوخ یایاعر دناوتن

 تاره هب اه سور هلمح زا هک دهدن کمک ناتسناغفا تلود هب دوحخ تادهاعم هوحو

 ۱ . دنیامن یریگ ولج خلب اب

 .م ۱۸۸۵ لاس رد هکنانچ دننک يمنامگ اهسور نم لایح هب

 خلبای تارهتارک اذم دنگنجب اهنآ اب اهیسیلگناو دنتفرگ ار هدجنپ.ق ۰۰۱۳۰۱ قباطم

 هابتشا نم یسور ناتسود یلو« دیگنج دنهاوخنز اب مهمقومنآ رد. دندش فرصتم مهار

 ای ار تاره دگنجب هک دشاب هدنز اهنآ زا رفن کی هک ینامز ات اه ناغفا . دننک یم

 سور دنتسناوتن رگا و دش دنهاوخن راذگ او اه سور هب ار دوخ کاخ زا بجو کی
 رگا . داد دنهاوخ اه سیلگنا هب ار ناتسناغفا « دنیامن جراحخ دوخ تکلمم زا ار اه

 . دنهدب تسکش خلب و تاره رد اه سور ار ناتسناغفا و سیلگنا نیقفتم نیتلود

 عافد لوفشم هدومن ییارآ فص راهدنق و نینزغ و لباک رد هدحتم رک اسع نآ اینا

 هعفادم ددص رد لارتچ و رواشیپ یلا توکلاش زا مه ًالاث زین و دش دنهاوحن اهنآ

 ۳« دومن دنهاوخ تماقتسا

 ۱ رد هک اریز «دشابيم اه ناغفا و اه سیلگنا اب هفرص زاب روص نیا مامت رد

 و عراز ره و زابرس ره هک دنراد ار هفرص نیا زین و دنگنجیم ناشدوخ کاح

 سور تلود و دنگنجب اه سور اب هک دومن رضاح دنناوتیم ار ناتسناغفا ناقهد
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 لویناپسا و هسنارف گنج نامز ردهسنارف لوا یرنههک تشاد دهاوخ ار نیغ نامه
 فلت هقوذآ تلق زا اهزابرس « دوش هداتسرف یدایز یلیح رکشل رگا ؛تشاد
 .دومن دهاوخ بولفم ار اهنآ نمشد دراد *مازعا یلیلق رکشل رگ او دش دنهاوخ
 عافد عقوم لوا رد رگ هک تسا نيا «ناتییودنه و ناتسنانفا یارب یرگید ةفرص
 لوفشم هدومن هیهت و ع امتجا اجنآ رد هک دنراد ثلاث و ینا طاقن « دنروخب تسکش

 دوح هلابند و دیامن یط ار لیوط تفاسم نيا دهاوخب سور تلود رگا و دنوش ع افد
 رایسب مادقا نیا . دراذگ او همک ارت و ناتسناغفا ناناملسم تعامج تسد هب ار
 هتشر هک نآ میسو تکلمم . دروخب تسکش سور تلود رگا «دوب دهاوخ ک ان رطح
 هراپ و هتخیسگ «تسا هدش هتسویپ مهب فطلت و لدع زا هن روهت و ملظت زا همه شیاه

 مامت « دوش هراپ هک یشکب ار یدنب ندرگ هتشر رگا هک یمسق هب هدش هراپ ۱
 دناوت یمن سور تلود ًاعقاو . دوشیم قرفتم و هدیشاپ رگیدمه زا نآ یاهدیراورم
 مادقا نيا تهح هب هک اریز « درب شیپ دنس یدحرس طح ات ار دوخ رکشل همدقم

  .تشاد ذهاوح مزال هلاس نیدنچ گنج و لوپ نویلیم رازه نیدنچ
 رس بقع زا هک یدایز تالاکشا تهج هب و دوخن تکلمم ترسع ببس هب سور

 ره هب . .دیآ رب دناوتیمن راک نیا هدهع زا دمآ دهاوخ مهارف شدوخ تکلمم رد نآ"

 تاره رد دیاب دتفیب قافتا یگنج رگا هک دوب دهاوخ نیا رد سیلگنا تهج هب لاح
 سیلگنا تلود و لوپ و هحلسا کمک هب اه ناغفا تروص نیا رد نوچ دوش عورش
 دگنجب دیاب سور تلود اب اپورا رد سیلگنا دوخ و دیگنج دنهاوخ ایسآ رد
 هلمح تهج هب ار ناتسودنه دحرس طقف هن هک دشاب نیا دیاب سیلگنا تلود کیتیلوپ

 مکحتسم سور تلود لباقم رد ار ناتسناغفا دحرس هک". امن مکحتسم سور

 هچرگا «مینک یم ضرف الاح و دنشاب هتشاد تغارف یلکب روک ذم هلمح زا هدومن
 ضوع هب اه سیلگنا « دندش فرصتم ار خلب و تاره اه سور رگ ا ؛ درادن ناکما
 توعد اي هزاجا نودب ینادان یور زا ؛ دنیامن ح رافن اهاجنآ زا اراه سور هکنیا

 یارب زا کیتیلوپ نیا .دندروآ رد طبض هطبح هب ار نینزغ و لباک و راهدنق اهناغفا" "
 یاپ شیپ زا ناتسناغنا هک اریز « دراد رطح تاواسملاب ناتسودنه و ناتسناغفا

 لاسر اد نم رد#*
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 اهنآ اب سیلگنا تلود هکنیا زا ناتسناغفا یلاها و دش دهاوخ هتشادرب سور تلود

 هدیحنر تسا هدومن فلح ناتسناغفا هب نداد کمک ار دوخ هدعو و هدرک دهع ضقن

 داحتا نیا و * دروآ دنهاوخرد سور ثلود ذوفن تحت ار دوح و هدیدرگ رطاح

 رد , دنیامن عافد سیلگنا تلود زا هک ناتسناغفاو سور نیتلود نیب دوب دهاوخ

 تالایا نیرتادعتسا اب و نیرتزیخلصاح هدرک هبلغ سور تلود هضورفم تروص

 و ناتسک رت ینعی تسا مقاو شک ودنه هوک برغم و لامش فزط هب هک ار ناتسناغفا

 زا شک ودنه هوک #قرشم تالاحم و دش دهاوخ تفرصتم ار تاره و هارف و نغ هتق

 تالاحم نیا و .دیدرگ دهاوخ اه سیلگنا تمسق لباک و دابآ لالج ات رواشیپ
 ناشدوخ نیب سیلگنا و سور نیتلود تلاح نیا رد . دشابیم ع رزی مل و ریاب یلیحن

 . دنهدب ار ناتسناففا میسقت رارق هتسب هماندهع

 هعافد و طاقن نیا تظفاحم و تاماکحتبا ج راخم دهم زا ناتسودنه تایلام

 ات دراذگ یم انب سور تلود هک دوب دهاوخ یساسا ار روک ذم همان دهع و دیآ یمنرب

 ار دنوادخ منک یم دمح یلو « دیامن هیهت نانسودنه هب ندومن هلمح تهج هب تغارف هب

 قافتا هب هتسباهنآ رادتقا و یتمالس هک دنمهفیم ردق نیا « اه ناغفا و اه سیلگنا هک

 دسر یم ینامز یتکلمم ره تاعقاو رد . دراد رطخ رایسباهنآ یارب زا قافن و تسا

 تاداقتعا هک نوسایستعامح اب دنراد ار میدق دیاقع هک ینوسایس تعامح هک

 هرجاشم صرعم رد مه اب دنشابیم یقرت بلاط و دنا هدومن لصاح دیدح

 زورب زور «دنیآ نوریب ًاملاس رطح نیا زا تکلمم نآ تلود رگا .دنیآ یمرب

 مدرم تامامتها مامت دهاوخب روک ذم تلود رگا یلو « دوشیم رت ندمتم و رتردتقم

 دنزب مهب دنیامن لیصحت تاراهظا و تاکر ح و تالایخ یدازآ رتشیب هکنیا یارب ار

 ع وقو ناتسلگنا خیراوت رد تلاح نیا . دتفایم یکشت و فعض تلاح هب روک ذم تلم

 ؛تسا هدوب تلاح نیمه رد نیا زا لبق لاس دنچ مه ناتسودنه .تسا هتشذگ و هتفای

 ۱ .تسا هتشذگ الاح یتخبشوح زا روک ذم تلاح یلو

 .تیبرت سیلگنا هدیدج زرطب هک شوه دنت و عالطا اب یاه یدنه هزورما

 دروآ رد دنهاوخ :نتم رد تل

 یقرشمو تالاحم و :نتم رد - ۶



(- 

 تفتلم الماک اه سور تموکح لباقم رد اراه سیلگنا تموکح دیاوف « دنوشیم
 دایز رکشل سور تلود لثم سیلگنا تلود هک مراد فارتعا هچرگ | «دنشابیم
 رطاعن هب ار نوشلپان ینعی گ رزب یاه لارنژ زا یکی لوق یلو «درادن یباک ر رضاح
 یسک ًادبا ار اه سیلگنا تسکش تفگ یم هک مروآ یم دوحخ یسور یاهتسود
 هک دنشابیم افواب و قوشرپ ردق نیا «سیلگنا یایاعر هک ینعم نیا هب . دنیبیمن
 لتق هب اهنآ نطو ءانبا زا یریثک دادعت و هدروخ تسکش سیلگنا رکشل ردقره
 و شوج هب رتشیب دوحخ تلود هب یهارمه ویمرگ رس و یرادافو رد « دنسر یم
 رصحنم طقف تلاح نیا . دنیامن بوکنم ار نمشد هک دنهاوخ یم و دنیآ یم شورع
 و هدومن رثا مهنآ تارمعتسم زا کی ره هب هکلب « دشابیمن ناتسلگنا ریازج دوخ هب
 دوخ یلصا نطو کمک تهج هب بلطواد رک اسع هتسد هتسد روک ذم تاکلمتسم زا
 . دگنحب هدمآ لاح هب دناوتیمن رگید هدش بولفم ًالماک نمشد هکنيا ات دنتسرف یم
 ره یلو «درادن یدایز باک ر رضاح رکشل تلود هچرگا هک تفگ ناوتیم ردق نیا

 تلود هروصنم قریب ریز سیلگنا رکشل رد تسا رضاح نآ یایاعر زا یدحاو درف
 رکشل ةهلزنم هب « دشابیم اه سیلگنا تنطلس سوفن مامت اذهل . دگنجب اهیلاراشم
 سیلگنا رکشل لحاد هدش بلطواد اهنیا گنج نامز رد ای و درمش ناوت یم فیدر
 مدآ و هحلسا و لوپ هک ار یگنج دناوتیم سیلگنا تلود اذهل .دیدرگ دنهاوخ
 یرادهاگن تهج هب سور تلود تعاطتسا هکنیا ات درادب یراج دراد مزال یناوارف
 گنج ره رد هشيمه هکنانچ .دوب دهاوخ اه سیلگنا اب حتف و دوش مامت دوخ ٍرکشل
 حتف «تسا هدومن نانمشد ریاس ای هسنارف ای سور تلود اب سیلگنا تلود هک یگرزب
 .تسا هدوب اهيلاراشم تلود اب

 ۳۳ اب



۵۷ 

 وتب ار تموکح مامز دوخ تایح رد نم رکنآ دابم هدیشوپ !مزیزع دنزرف

 یقرش و یبرغ لود یاه تموکح ماظن زا كشالب تکرح نيا هک منادیم مدرپس

زا ارت هک تسنآ لحم نیرد نم ضرش نکا تسا شل
 تآارجا و تموکح زرط 

«هکیرا رب و كلام ار تکلم هکیتصرف مه و منادرگ ربخاب نآ
 ییاف سولج تنطلس 

 .یشاب تیدلب و هیرجت بحاص

 هتسناد ناتسناغفا لئابق یاسر ارت ءهبتر و ماقم هک تسنیا مدصقم هوالعب

 .دنشاب داقنم و عیطم وت راکفا و ءارآ یوریپ هب و فئاخ وت ءهوق زا

 میوگب تیارب ار دوخ زیمآ تحیصن تاملک نیرخآ هک مزاد هدارا نم نونکا

و نم هب تکلم یدومن راتفر نم یشم طخ هب رگا ان نقی
 زین و دوب دهاوخ تمالس 

 هجیتن ار تذوفن عایض هک دش یهاوخن بکترم دوخ تموکح رد ار یئاطخ روطنآ

 . دهد

 : تسنیا نم یایاصو

 ماقم هدوب كسمتم دوخ فیرش نید یدابم رب هک تسا بجاو وت رب دنزرف یا -۱

عت یبهذم بصنم دوخ تسایس و لغاشم زا لبق ار مهم و لوا
 هب هدون نیی

 رد هک تسا مزال رگید ترابعب و یشاب دنباپ ادج نآ صوصخم تابجاو

 .یناف ارجا ار تانسح عیمج هدوف مدقت ایاعر مومعب رظن اوقت و تناید

 و تینما «هیای تابث و تیعر تحارتسا و موت تداعس ضرغب هک تسا مزال -۲

 هک ینادب دیاب و یئام مامتها و ششوک تیاهن تکلم فارطا رد یمارآ

 و تعارز نودب ذوفن و تورث و تسا فوقوم تورث هب دالب تاج و یبایماک

  یمومع ءهیبرت و میلعت هب اهنیا تایقرت و دوشیف رسیم تعنص و ترا

 . دراد جایتحا
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 ناش دارفا و دنشابیم تیندم تاجرد یادتبا رد نونک ات ام موق !مدنزرف
 لد زا نم .دنرامگ یمن هجوت و تمه راکفا ریونتو مولع لیصحت بناجب
 مات رد نآ راونا راشتنا و ینافرع بتاکم سیسأت ضرغب هک مدنمشهاوخ
 نکال .میاف تامادقا دراد دوجو هیبرغ دالب رد هکیلوصا هب ناتسناففا فارطا
 نیا اریز . ددرگیمن رسیم نامز كدنآ رد هدارا درج دنلب بلاطم هچ مه لاثما
 نامز رد هک تسا مزال امشرب تسا جاتحم یجیردت تایقرت و وف هب دصقم
 نیقی هتشامگ مهم عوضوم نیا هب ار دوخ همات هجرت فطع دوخ تموکح
 زد راهنز تسامش ضیارف نیرت سدقم زا گرزب بلطم نیا یایحا هک یئاف
 دصقم نیا ءهزاورد هدوُم دیلوت ار هیبرتو میلعت تبغر و قوش سح دوخ تلم
 .یئاشگب ار ام سدقم یوزرآ و

 تقو نآ .تسا یندش میلست وتب تموکح ماهم مامز یلیلق تدم زا دعب نوچ ۳
 رد سپ .دوب یهاوخ تلم لاجر نیرت ربتعم نیرتگرزب و نیرت لقاعو نیرتهب
 اب هدون ضوخ و روغ تیاهن دوخ نیبوسنم و نیرومأم قالخا و هراذگ نسح
 وت تبحم و تقنش زا اهنآ ات !ینک هیور هناردپ تبحم و فطل هب دوخ تیعر
 وت تلزنم یگرزب بجوم تبحم نیا اریز دننک نیقی دوخ تحار و تداعس هب

 و تیعضو نيا ناجا اب نکال .دیازفا یم اهنآ راظنا هب ار تراقو هدیدرگ
 . .ددرگن رت هفاضا اهنآ یکابیب و تراسج ات .رادم لومعم ار هناردپ «هلماعم

 تلیضف مه و یئامن ریدقت ار دوخ صاخشا یاه.یئاور راک هک تسا مزال وت رب -6
 هتخاس تقوشوخ و مزعاب ار اهنآ هدرکن شومارف ار تکلم «هتسجرب دارفا
 و صالخا و تقد تیاهن هب وت تمدخ هب ات یئازفیب ار ناشیا «هلصوح
 .دنیاف تامادقا رتشیب تماقتسا

 ملاظ زا مولظم ,یسرروغ رد هدون زیهرپ هقباس تیاعر و یرادرطاخ و ظاح زا -4
 " هقیاضم چیه دشاب وت رگج ءهراپ و رسپ مرجم هچرگا مرجم زا تساوخزاب و
 هوخ داقنم و عیطم و راکش ار اهنآ مومع یاهلد هویش نیا اب اریز ینکن
 ۱ .تخاس یهاوخ
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 هب ار اهتآ رگا و هدم تصرف تازایتما و قرقح هنوگره تفایردب ار بناجا -

 یدابرب و یبارخ یارب دوخ تسدب ایوگ یزاس لیان یزایتما یندا لیصعت

 5 .یراذگ یم دیه دوخ تکلم

 هلحاصم و هناراک تلاسم عاضرا اب نونک ات نماب هیناطرب تموکح هکیروط -۷

 نیعلا بصن لاح ره هب نکال ان شور نم نوچ اهنآ اب مه وت هدمآ شیپ زیمآ

 .یشاب هتخود ناتسناغفا لالقتسا و تینما هب دیاب ار دوخ
 تیامح انامه یئامنب فلکم دیاب نآ اب ار دوخ سفن هکیتابجار نیتسخن زا -۸

 ۱ .دشاب دیاب تیعر حلاصم
 لصف و لح رد هک تسا مزال .دریگ يم قلعت یسایس لیاسم هب هکیداوم نآ ٩-

 ًاصخش نآ یلک و یوزج لیاسم رب هدرکن رابتعا دوخ ناوعا و ارزو هب نآ

 ۱ .یئامن روغ و مامتها

 نادیمب ادرف ایرگ هک دشاب هدامآ و دعتسم یروط وت یبرح یاوق هک تسا مزال -۱ ۰

 .یهدیم قوس اهنآ لباقم رد ار یوق رکسع كي گنج
 تصرف زا هک دیاب هتخاس هتسناد بوخ ار ام یرصع براجت !دنزرف یا

 دعتسم یلماک ءهنامیپ كي هب هشیمه ام نوشق هک میئام نیقی .دومن هدافتسا

 ریاخذ و گنج تالا دیئزت تحار و ملس تاقوا رد سپس .دنشاب رضاح و

 هقوذآ هب ةرورضلادنع وت نوشق گنج نامز رد اریز .یتکن شومارف ار ییرح

 راوشد نامز نآ رد نآ .هیهت و هدوب جاتحم یبرح .هیفکم تالا و رثاخذ و

 .تسا

 دننک ششوک نوشق یئوجمد و تبحم دیلوت رد هک تسا مزال نیطالس رب -۱
 هب تبسن هک دنراد هاگن دنتداعس و تقوشوخ نانچ ار دوخ رکاسع ینعی

 تایح ,قوش لامک هب و دننادرگن تشپ موزل عقوم رد اهنآ یتسود و قوقح

 دنراد اهنآ هب تبسن هک یتبحم یور زا ناشیا تانوژش هب افو رد ار دوخ

 .دننک ران

 هب هک یشاعم و بتارم لباقم رد ار دوخ زیزع ناج رکاسع هک شاب هتسناد
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 عوضوم نيا «هیاعر رد اهنآ اب ملس تاقوا رد رگا دنشورفیم دوشیم هداد اهنآ

 نارگ تمیق هب ولو ناشدوخ یاهناج شورف رد یتخس مایا هب دوشن هدرک تاعارم

 . .دیزرو دنهاوخ لخب امش اب دوش مات مه رت نیگنس و رت
 رد ریما ای ناطلس تسا تلم لام و كلم تموکح الاما تیب نادب !نم دنزرف

 حلاصم رد یمکاح هاگره درادن یقح رگید تظناحم و تناما نودب الا تیب لوپ

 .دیان تامادقا هدش هتشاذگ تناما وا دزن رد هک یلام فرصب یصوصخ یصخش

 و دامتعا وا تقادص و یراد تناما هب هک هدنهد تناما اه نریلم قوقح لباقم رد

 .دوریم دامشب نئاخ دنا هدومن داقتعا

 زن رد و درادن رابتعا و تمیق چیه تلم راظنا رد نئاخ هک تسا حضاو رپ

 رلم و رپ هشيمه لالا تیب هک دیاب دوشیم هتخانش ضوفبم قلخ و یلاعت دنوادخ

 یناوتان و فعض لالا تیب تلق رد اهزیچ رگید نتشادن هب تبسن اریز دشاب

 . .ددرگیم رهاظ رتشیب و رتدوز تموکح

 ضرخ و روغ تافراصم و تادارا و ماسقا رد هک تسا مزال وت رب نانچمه

 اب لیاسو لالا تیب تورث دیلوتو دیئزت رد دشاب نکم و رودقم هچنآ هدوف
 یتراجت و یسایس لیاسو و یبرح تالآ زیهجت هب بسانم تاقوا رد ات یئامن ذاختا

 نيا مام هب ار ناسنا .ترورض و رصع اریز یناوتب هدش قفوم یمیلعت و یتعانص

 اف لمع و راتفر حیحص ماظن و مکحم بولسا نیا اب سپ .دزاس یم جاتحم روما

 .یناوتب هدش قفوم تایح رد شیوخ تزع و توق و تلود هب ات

 فیلأت «نایبلا همتت» باتک لوا پاچ مض همان تیصو نیا

 هدش هتشرن یبرع نابز هب هک ناغفا نیدلا لامج دیس
 زایتما بحاص یلدیرک فسوی یلع فرط زا (ه۱۲۵۱)تسا

 مانب ار باتک هدیسر عبط هب (ه) ۱ ینامشعلا ملعئا ءهدیرج

 .تسا هدومش  ادها فوصرم ریما
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 لبق لاس دص عباقو و خیرات دروم رد ربتعم تسیباتک خیراوتلا جات

 زا ار دوخ راگزور عیاقو ؛ناخ نمحرلادبع ریما ,نآ هدنراگن .ناتسناغفا

مان خلت معط و یدرس و یمرگ هک یمکاح هاگدید
 و هدیشچ ار راگزور تامیال

 رد ریرحت «هتشر هب .هدوف هاجیاناتسناغا رد ار ییزکرم تموکح ماجنارس
 : .  .تسا هدروا

 هب «یتاعوبطم تامدخ زکرم» فرط زا لبق یدنچ باتک نیا دنچره

 .دش پایان ینامز كدنا رد مدرم یدنمقالع هب رظن یلو .دوب هدیسر رشن

 ؛شیوخ یگنهرف تامدخ یاتسار رد « دنویم یتارشن زکرم» كنيا

 نهیم ءهتشذگ عیاقو و خیرات زا نانطومه رتشیب تامولعم دایدزا ضرغ

 ناخ نمحرلادبع ریما ءهمانتیصو نیرخآ ءهمیمض هب ار خیراوتلا جات .زیزع

 . یخیرات تاعقاو ییوگزاب دروم رد دشاب ات دناسریم عبط هب شدنزرف هب

 .میشاب هداد ماجنا ار یتمدخ نهیم

 مالنسلاو

 نمحرلادبع ریصن

 دنویم یتارشن زکرم لوژسم


